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A. Dubček, 8 mėnesius sėkmingai 
vykdęs laisvėjimo žygius, atsidū
ręs namų arešte. Jo likimas — 
aiškus

MASKVOS AGRESIJA SOVIETŲ IR KETURIŲ RYTŲ 
BLOKO KRAŠTŲ DALINIAI UŽĖMĖ ČEKOSLOVAKIJA
Rugpiūčio 20 d. naktį pradėtas Čekoslovakijos užgrobimas baigtas. — Pasaulis smerkia Maskvos agresiją — 
Prez. Johnsonas kvietė pasitraukti, kalbėjo apie sukrėstą pasaulio sąžinę — Komunistų, agresiją pasmerkė ir 
komunistų partijos Europoje ir kitur.

SMERKIA
SOVIETŲ
INVAZIJĄ

SPAUDOJE

Politinis laikrodis grąžintas į 
šaltojo karo tarpsnį

Pirmieji pasaulio spaudos 
balsai liudija: Maskva neatsi
sako brutalių metodų ir linku
si geležinę uždangą Europoje 
nuleisti dar labiau. Kaip pas
tebi UPI atstovas Londone, 
Kremlius savo laikrodžio rody
klę yra grąžinęs į niūraus šal
tojo karo laikotarpį.

Rugpiūčio 20 d. invazija liu
dija, kad Sovietai pasiryžę bet 
kuria kaina patikrinti savo eu
ropinės imperijos saugumą. Jie 
nesibaido nė agresijos.

Šis sovietų žygis buvo stro
piai paruoštas ir jis yra visiškai 
pažeidęs prieš daugiau kaip 
dvi savaites Bratislavoje tarp 
sovietų, čekų bei slovakų ir ki
tų rytų bloko kraštų pasiektą 
susitarimą.

Šaltai įvykdyta okupacija, 
kurios tikslas — atstatyti 
Maskvai tinkamą režimą

Sovietų žygis buvo įvykdy
tas šaltakraujiškai ir jo tiks
las buvo aiškus: noras vėl Pra
hoje atstatyti buvusį kietąjį re 
žimą, aklą Makvos įsakymų 
vykdytoją. Sovietai, atrodo, bu 
vo įsitikinę ,kad jų saugumo R. 
Europoje interesams grėsęs pa 
vojus ir ypač, kai čekoslovakai 
buvo pažymėję nesibaidą ry
šių su Vakarais. Nutarimas 
vykdyti invaziją neabejotinai 
padarytas rugpiūčio 20 d. Mas
kvoje įvykusiame partijos cen
tro komiteto posėdyje.

Žygis, greičiausia, buvo per 
pastarąsias dvi savaites Krem
liaus kruopščiai apsvarstytas 
su dviem ištikimaisiais sąjungi 
ninkais — Lenkija ir R. Vokie-

Eucharistinis kongresas posėdžiauja Bogotoje, Kolumbijoje. Popiežius 
Paulius VI į Bogotą atskrenda šiandien.

Brutalią invaziją pasmerkė net 
komunistų partijos

PRAHA. — Sovietų Sąjun-. 
•gos ir jos keturių sąjungininkų: 
Lenkijos, R. Vokietijos, Vengri 
los ir Bulgarijos kariniai dali
niai rugpiūčio 20 d. vėlai vaka
re peržengė krašto sienas ir į- 
vykdė invaziją. Maskva paskel
bė, kad žygis įvykdytas, papra
šius Prahos vyriausybės bei 
partijos “vadams”, nes norėta 
paramos prieš “kontrrevoliuci
jos jėgas”, grėsusias čekoslo
vakų komunizmui.

tija. Maskvos vadams buvo aiš
ku, kad A. Dubčeką remia la
bai platūs visuomenės sluoks
niai ir kad vad. kietosios kryp
ties šalininkams gręsiąs pavo
jus netekti bet kokios įtakos.

Maskvai rakštis akyse: 
partijos suvažiavimas

UPI atstovas Londone to
liau pažymi, kad Kremlius bu
vęs ypatingai susirūpinęs rug
sėjo 9 d. numatytu Čekoslova
kijos kom. part. narių suvažia
vimu. Gali būti, suvažiavime 
būtų nušalinti A. Dubčeko ve
damosios krypties šalininkai.

Ko Maskva bijojo? Pirmoje 
eilėje, jai kėlė baimę du klausi
mai:

1. Čekoslovakija vis labiau 
atsipalaidavusi nuo rytų bloko 
varžtų ir tai atsilieptų į Varšu
vos sutarties kraštų gynybą— 
šiai atsirastų pavojus ypač ties 
Vak. Vokietijos siena.

2. Maskva bijojo laisvėjimo 
krypties poveikio Lenkijoje, R. 
Vokietijoje, pagaliau ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje.

Sugriovė pačios Maskvos 
teigimus

Maskvai visa tai “suvirškin
ti’’ buvusi per didelė rizika ir 
todėl jai beliko vykdyti šaltai 
apgalvotą invazijos žygį. Ją į- 
vykdžius, galutinai palaidotas 
pačių sovietų teigimas, kad 
kiekvienas komunistinis kraš
tas bei kiekviena komunistų 
partija turį teisę patys spręsti 
savo pačių klausimus.

Žygis sužlugdė ir pačios Mas 
kvos skelbiamą šūkį, kad ji va
dovaujanti komunistų pasauly 
judėjimui. Jau žinoma, kad 
Prancūzijos komunistų partija 
Kremliaus žygį aštriai pasmer- 

' kė.

s Kraštas greitai užimtas. Nors 
partija buvo įspėjusi kraštą ne
sipriešinti penkių kraštų dali
niams, tačiau Prahoje įvyko su
sidūrimų, susišaudymų, pirmo- 
piis žiniomis buvo ir žuvusių.

Vakarų pasaulis ir kai kurie 
komunistiniai kraštai, kaip Ju
goslavija, Rumunija, Maskvos 
-paruoštą žygį laiko brutalios 
agresijos aktu ir kenksmingu 
pačiam komunizmui. Iš Vakarų 
^kraštų pirmieji Maskvą pasmer 
kė Vak. Vokietija, Prancūzija 
jr Anglija, kiek vėliau — ir 
JAV. .Invaziją f.pasmerkė ir 
Prancūzijos, Italijos bei Izrae
lio komunistų partijos. Rumu
nija įvykius laiko grėsmingais 
pasaulio taikai bei kenksmin
gais komunizmui.... .................

Užgrobimas turės įtakos 
, politinei raidai

JAV prezidentas rugpiūčio 
20 d. apie invaziją buvo poin- 
formuotas sovietų ambasado
riaus A. Dobrynino, 55 min. po
sėdžiavo JAV Saugumo Tary
ba. Vakar New Yorke turėjo 
būti sukviestas J. Tautų Sau
gumo Tarybos posėdis. Nauja
sis Čekoslovakijos užgrobimas 
turės poveikį ne tik ateities po
litiniam gyvenimui pačiam kraš 
te (jis grįš i kieto, Maskvai 
akalai paklususio režimo, ran
kas), bet ir politinei raidai Eu
ropoje bei kitur. Jis ne be įta
kos ir demokratų suvažiavimui 
Chicagoje bei lapkričio 5 d. rin
kimams. . .

LAST
GERMANY

WEST
germany

Prez. Johnson smerkia ir reikalauja 
pasitraukti iš Čekoslovakijos

, Sukrėsta pasaulio sąžinė...
WASHINGTON. — Prez. L.

B. Johnsonas vakar per radi
ją ir televiziją krašto gyven
tojams įtartame žodyje pažy
mėjo, kad sovietų bei jų sąjun
gininkų įvykdytas invazijos žy
gis sukrėtė pasaulio sąžinę. Jis 
nurodė, kad sovietams (ir ki
tiems) dar įmanoma jų dali
nius atitraukti.

Johnsonas teigė, kad Čeko
slovakija nėra kreipusis į Mask 
vą, prašydama karinių dalinių 
“paramai”, be to, kraštui ne- 
grrsęs joks išorės pavojus. Sa
vo žygiu Maskva yra pažeidu
si J. Tautų Chartos dėsnius.

Prezidentas, pagaliau, nuro
dė, kad vedami pasitarimai su 
Amerikos sąjungininkais, sie
kiant krizės klausimą iškelti 
J. Tautų Saugumo Taryboje. 

Washingtone apie okupaciją 
patyrus...

WASHINGTON. — Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui B. Rū
mams pristačius žinią apie Mas

“Mes esame okupuoti” — 
paskelbė per radiją

PRAHA. — Praha ir kiti 
miestai svetimų kraštų dalinių 
buvo užimti per kelias valan
das. Spėjama, kad Prahai už
imti tankai bei daliniai buVo 
atgabenti lėktuvais. Prahos ra
dijas, paskelbęs apie žygiuojan
čius dalinius ir apie tai, kad 
invazija vykdyta be Prahos re
žimo žinios, veikė dar kelias va
landas. 5,30 vai. ryto, trečia
dienį, Prahos laiku, radijas 
skelbė: “Mes esame okupuoti. 
Tai gali būti paskutinis mūsų 
pranešimas...” Sugrotas "vko- 
slovakijos tautos himnas ir po 
to radijo pranešimai nutilo.

šūviai Prahoje ties radijo pas
tatu, JAV ambasada

PRAHA. — Trečiadienį rytą 
dar veikęs laisvasis Prahos ra
dijas skelbė, kad sostinėje įvy
ko susidūrimų su kraštą uži
mančiais svetimų kraštų dali
niais. Automatinių šautuvų šū
viai buvo girdėti ties JAV am
basada. Esą, bulgarų tankas 
ties Prahos radijo pastatu nu-

Všovė du čekoslovakų karius ir 
vieną moterį.

Šv. Vaclovo aikštėje, sovie
tų tankamš artėjus prie Prahos 
radijo rūmų, sostinės gyvento
jai puolė po tankų vikšrais ir 
savo kūnais bandė sulaikyti šar 
vuoitų dalinių žygį.

“Mes prašome nedelsiant 
atitraukti dalinius...”

PRAHA. — Čekoslovakijos 
.parlamento prezidiumas paskel- 
,’bė griežtesnį, negu partijos 
prezidiumo, pareiškimą. Jis nu
rodė: “Šiuo metu, kai Prahos 

<gatvėse yra girdimi šūviai, mes 
■griežtai reikalaujame nedelsiant 
įsakyti atitraukti visus karinius 
dalinius’.

Lėktuvai Prahoje numetė 
tūkstančius lapelių, kuriais 
skelbiama, kad prieš kelius mė 
nesiūs pašalintasis A. Novot- 
ny, buvęs partijos vadas bei 
krašto prezidentas, esąs “teisė
tas krašto prezidentas”.

Sovietų daliniams įžygiavus 
ir jų tankams įslinkus į Pra- 
jhos miesto gatves, šimtai gy
ventojų buvo iškėlę laisvos Če
koslovakijos vėliavas.
Maskva aiškina: Prahos vadai 

mus pakvietė
MASKVA. _ Sovietų Sąjun

ga vakar rytą spaudoje ir per 
radiją bei televiziją paskelbė 
“Tass” pranešimą: sovietų ir 
keturių kitų kraštų žygis įvyk
dytas, kreipusis su prašymu 
Čekoslovakijos vyriausybės ir 
kom. partijos vadams. (Nenu
rodytos itų vadų pavardės).

Tass žiniomis, okupacinės jė
gos būsiančios “nedelsiant ati
trauktos”, kai tik negrės pa
vojus komunizmui Čekoslovaki
joje, rytų bloke ir “jei teisė- 

’tos įstaigos ras, kad tolimesnis 
karinių dalinių buvimas nerei
kalingas”.

Tasso pranešimas visiškai 
prieštarauja per Prahos radiją 
perduotam partijos prezidiumo 
pareiškimui, kur pasakyta, kad 
invazija įvykusi be valstybės 
ar partijos vadovų žinios. Dėl 
to kilo spėjimų, kad režimo va
idų tarpe, nakties metu, įvykę 
pakeitimų.
.. “Grėsmė komunistinei .. 

sistemai...”
Sovietų pranešime, Tass pas

kelbtame, vėl nurodyta, kad 
vadinamos “kontrrevoliucijos 
pavojus” grėsęs ne tik Čekoslo
vakijai, bet ir Sovietų S-gos 
ir kitų rytų bloko kraštų inte
resams. Dėl to, kaip pabrėžia
ma, “atitinkamai draugystės ir 
bendradarbiavimo principams 
ir sutinkamai su įsipareigoji
mais, penki kraštai nutarė at
siliepti į prašymą su reikiama 
pagalba paskubėti draugiška- 

*jai čekoslovakų tautai”.
Kokie tie įsipareigojimai? 

Tai liečia Varšuvos sutarties 
nuostatus, tačiau svetimų kraš 
tų dalinių įvedimui į kito kraš
to teritoriją, kiek žinoma, rei
kalingas to krašto sutikimo.

Primena 1956 m. įvykius 
Vengrijoje • ••

Įvykiai gyvai primena 1956

kvos ir kitų žygį, prez. Johnso
nas sukvietė Tautinės saugumo 
tarybos posėdį, kuriame daly
vavo Valst. sekr. D. Rusk, gy
nybos vadovas C. Clifford, gen. 
Stabo viršininkas gen. E. Whee- 
ler, ČIA vadovas Helms ir kiti. 
Posėdis truko 55 min. Vėliau 
pranešta, kad D. Ruskui paves
ta palaikyti kontaktą su sovietų 
ambasadorium.

B. Rūmų spaudos vadovas 
G. Christian pareiškė, kad ne
buvęs panaudotas telefoninis 
B. Rūmų ryšys su Kremlium 
(vad. “karštasis laidas”).

Taut. saugumo tarybos po
sėdyje dar dalyvavo preziden
to patarėjas W. Rostow, atsto
vas J. Tautose G. Bali ir In
formacijos įstaigos viršininkas 
L. Marks. Po posėdžio, R. Rusk 
15 min. kalbėjosi su sovietų 
ambasadorium A. Dobryninu.

Sostinėje pažymėta, kad JA 
'Valstybės dar prieš mėnesį bu
vo įspėjusios Maskvą, kad gink 
luotas įsikišimas į Čekoslova
kijos reikalus galįs neigiamai

atsiliepti Johnsono pastangom 
pagerinti JAV - sovietų santy
kiams.

Šaltai apgalvota Kremliaus invazija j Čekoslovakiją įvykdyta. Čia so
vietų šarvuotos mašinos ties Čekoslovakijos siena.

TITO, RUMUNAI SMERKIA
Tito ir rumunai svarstė 

įvykius
BELGRADAS, Bukareštas. 

— Jugoslavijos ir Rumunijos 
politiniai vadai vakar svarstė 
padėtį ir ieškojo priemonių, 
kaip atsakyti į Maskvos bei jos 
•sąjungininkų žygį. Abu kraš- 
tai pasmerkė invaziją, pažymė
dami, kad jis grėsmingas pa
saulio taikai ir kenksmingas 
paties komunizmo interesams.

Manoma, kad tiek preziden
tas Tito, tiek ir rumunų Ceau
sescu šiandien kreipsis į Mask
vą su griežtais protestais. Jie 
protestuosią ir keturių kitų 
kraštų sostinėse.

Prahos vadai kreipėsi
Washington. — Vakar čia pa 

skelbta toks Čėkoslovakijos 
režimo vadų pranešimas, trečia 
dienį rytą paskelbtas per Pra
hos radiją:

“Į visus Čekoslovakijos so
cialistinės respublikos gyvento
jus:

Vakar, rugpiūčio 20 d., apie 
11 vai. vak. Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos liaudies respublikos, 
VDR (R. Vokietijos), Vengrijos 
liaudies respublikos ir Bulgari
jos liaudies respublikos daliniai 
peržengė Čekoslovakijos socia
listinės respublikos siena.

Invazija įvykdyta nieko 
neįspėjus

Tai įvyko be respublikos pre 
zi'dento, parlamento pirminin
ko ar čekoslovakų partijos pir
mojo sekretoriaus žinios.

Partijos centro komiteto pre 
zidiumas vakare posėdžiavo ir 
svarstė parengiamuosius 14-jo 
čekoslovakų kom. partijos su
važiavimo klausimus.

Čekoslovakų kom. partijos 
centro komiteto prezidiumas 
kreipiasi į visus respublikos gy 
ventojus, prašydamas išlaikyti 
rimtį ir nesipriešinti žygiuo
jantiems daliniams. Mūsų ka
riuomenei, saugumo daliniams 
ir liaudies milicijai nebuvo įsa
kyta ginti kraštą.

Čekoslovakų kom. partijos 
Centro komitetas šį veiksmą 
vertina esant ne tik priešingu

m. rudens dienas Vengrijoje. 
Ir anuomet Maskva teisinosi, 
kad jos šarvuoti daliniai pas
kubėję žygiui, nes buvę kvie
čiami “broliškųjų gyventojų”.

Tass nurodė ir Europos tai
kos reikalą... Esą, “šis nutari
mas atitinka ir gyvybiniams 
mūsų kraštų interesams, ginant 
Europos taiką prieš militarizmo 
jėgas, prieš agresiją ir prieš 
keršto nuotaikas, kurios ne vie
ną kartą jau įklampino Euro
pos gyventojus į karus...”

Maskvos aiškinimai pasaulio 
frieįtikino. Juos pasmerkė ir 
JAV prezidentas L. B. Johnso- 

/nas.

Belgrade buvo spėliojimų, 
kad rumunai su jugoslavais ieš
kodami atkirčio Maskvai, ga
lėtų lengvai užimti vieną už- 

- puolikų — Bulgariją. Tačiau 
nepastebėta jokių tokiam žy
giui pasiruošimų, be to, Mask
vai reaguojant, vėl nukentėtų 
Rumunija.

ALT protesto 
telegrama

Prašo daryti žygių išlaisvinti 
Baltijos kraštus 

CHICAGA. — ALT-ba Vakar
paskelbė tokio turinio praneši
mą: ryšium su Sovietų Sąjun
gos ginkluotų pajėgų įvykdyta 
Čekoslovakijos okupacija, ALT 
š. m. rugpiūčio 21 d. rytą pa
siuntė protesto telegramas JAV 
prezidentui L. B. Johnsonui, 
Valst. sekretoriui D. Ruskui ir 
JAV ambasadoriui J. Tautose 
G. Bali, kur yra išdėstyta ly- 

‘giai taip pat įvykdyta Lietuvos 
įir kitų Baltijos kraštų okupa
cija, prašant JAV vyriausybę 
daryti teisėtų žygių dėl tų kraš 
tų išlaisvinimo.

Telegramų nuorašai pasiųsti 
didiesiems Amerikos laikraš

čiams.

PRAHA. — Iš čia gauta ži
nių, kad partijos vadas A. Dub
ček ir kiti režimo vadai atsi
dūrę namų arešte. Apie jų to
limesnį likimą pradžioje nebuvo 
žinių.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 22 d.: šv. Zigfri

das, šv. Antuza, Šarijotas, įm
inė.

Rugpiūčio 23 d.: šv. Pilypas 
Ben., šv. Donvina, Ringėla, 
Grauda.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
šilta, drėgna, temp. sieks 90 ir 
daugiau 1. F., ryt — be pakiti
mų. j

Saulė teka 6:06, leidžias 7:41.

pagrindiniams santykių tarp 
socialistinių kraštų dėsniams, 
bet ir priešingu tarpptautinės 
teisės nuostatams.”

Sovietų kom. partijos pirmasis 
sekr. L. Brežnevas — vienas pa
grindinių ginkluoto Čekoslovakijos 
užgrobimo kaltininkų.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 22 d.
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VYČIŲ STIPRYBE — LIETUVOS VILTIS

LIETUVOS VYČIAMS 
SUVAŽIUOJANT 

1968 m. rugp. 22-25 d., 
Philadelphia, Pa.

Lietuvos, viltis. Labai pritaiky
tai parinkta antroji šūkio dalis. 
Juk šis suvažiavimas vyksta Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo sukakties metais ir Amerikos 
laisvės centre, broliškame Phila 
delphijos mieste. Todėl vyčiai la
bai rimtai planavo, kad šis suva
žiavimas atsižymėtų lietuvišku 
patriotizmu. Kiek jiems tai pasi
seks, priklausys ne vien nuo vy
čių. Jeigu vyčiai ryžosi šį suva
žiavimą organizuoti Lietuvos Įaįs 
vės gynimui, tai kokia svari atsa
komybė yra visų lietuvių nuo
širdžiai jiems talkinti, padėti, re 
mti. Ta prasme yra visų darbas, 
kad šis vytiškas sambūris duotų 
viltįes Lietuvai vėl būti nepri
klausomai valstybei.

Patriotinė lietuviška progra
ma pramatyta labai vertinga, 
taip pat nuo visų priklausys, kiek 
ji bus įvykdyta. Malda ir pamal
domis bus paminėta Lietuvos 
brangi sukaktis. Melsis už žuvu
sius ginant tėvynės žemės teises. 
Atsimins persekiojamuosius. Po
kalbiais bus pažvelgta, kaip vy
čiai gali pagelbėti išlaisvinti Lie
tuvą. Mes visi žinome, kiek daug 
tuo reikalu vyčiai dirba. Tūks
tančiais laiškų jie gina Lietuvą, 
atžymi kiekvieną gerą veiksmą, 
rašytą žodį ar papeikia, pataiso 
kreivą mintį apie Lietuvą. Gal 
bus įžvelgta, ką dar daugiau rei
kėtų daryti.

Pirmiausia vyčiai galėtų patys 
būti aktyviais patriotais- Tam 
reikia <įarbo ir pasiaukojimo. Bet 
tai ‘ vienintelis būdas. Labai ne
daug žada tie, kurie tik dvasioje 
yra lietuviai, bet praktiškoje lie
tuvių gyvenimo ir siekimo kovo
je yra toli, toli. Tegul kiekviena

vyčių kuopą pęr mejus išmoko 
lietuvių kalbus 10 savo narių, te
parengia! lietuviškai rašyti ir 
skaityti lieįtavišką knygą, teg« 
kiekvieną kuopa lipt Jjetuviškąi 
dainuojančių ir giedančių lietu
vių bažnytiniuose ir bendruose 
chpruose, tai bus didžiaprasmė 
veikla.

Pramatyti vieši Lietuvos lais
vės gynimo žygiai prie Laisvės 
varpo, atitinkamos kalbos, žygia 
vimai viešai gatvėmis, JAV atsto 
vų priėmimas. Viešoje spaudoje, 
TV ir radijo programose iškėli
mas lietuviškų uždavinių bus tos 
šviesos kibirkštys, kurijos žiebs 
vilties žiburius Lietuvos laisvei ir 
lietuviams.

Philądelphijos lietuviai yra la- 
bąi gražiai atsižymėję viešuoju 
Lietuvos laisvės reikalo iškėlimu, 
todėl Visus apylinkės galėtų pąsi 
raginti jų pavyzdžių ryškiau išei
ti viešai, visomis progomis. Čia 
mes esame labai silpnąi prgani- 
zuoti. Stiprūs vyčiai.,gali įf galės 
vis daugiau ir daugiau vilties su
teikti pavergtiems lietuviams. 
Juk vyčiai aktyviai jungiasi į J- 
AV politinį gyvenimą, į kurį gą- ’ 
lės sėkmingai įnešti Lietuvos by
lą. Tųdėl neabejojaųiai svarbu 
mūsų lietuvius vyčius palaikyti, 
stiprinti, kur jų nėra — organi
zuoti.

Jauniems vyčiams teikiama vy 
čių mokslo stipendija yra viena 
gražiųjų vilčių, kad vis dąugiąu 
ir daugiau atsiras vytiškais idea
lais apsišarvavusių vyčių, o tie 
tikrai bus Lietuvos viltis.

Pagaliau praktiškiausią min
tis — nuoširdžiai remti vyčių sei 
mą, dalyvauti jų parengjmupse, 
jaustis vytiškai rugp. 22-25 die
nomis, nes vyčiąį atneša daug k° 
naujo Philadelphijos apylinkei, 
todėl ir apylinkės lietuviai noriai 
bendrauja su jais.

Vytis K. R.

šiandien Philadeljhijoje prasideda metinis vyčių seimas. Čia matome 
vaizdelį iš vyčių seimo praeitais metais. Nuotr. G. Janulos

SOVIETŲ SĄJUNGA TURI 

PASITRAUKTI IŠ LIETUVOS
LOS ANGELES, Calif. —- 

“Jau ąeniai turėjome labai aiš
kiai pasakyti Sovietų Sąjungai, 
kad jj nieko nelaukdama turi 
pasitraukti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, ir toms trims 
taiką-'1 mylinčioms valstybėms 
turi būti sugrąžinta pilna lais
vė ir nepriklausomybė”, — taip 
neseniai kalbėjo Kalifornijos 
gubernatorius Ronald Reagan, 
įsijungdamas į Rezoliucijoms 
Remti Komitetą. “Padėsiu kuo 
ir kaip galėdamas perkeliant 
Pabalftįjo kraštų bylą į Jungti
nes Tautas ir ją ten tinkamai 
apginant. Jei JAV-bių Kongre-

VĖL SUSIRINKMIAS CLEVELANDE

Clevelando senjorų vyčių susi 
■inkimas birželio 30 d. įvyko K. 
3ętkūnienės namuose. Buvo pra- 
lėtas pavėluotai, nes nariai nore 
o pasėdėti lauke po medžiais, 
int žalios žolelės, tartum kokia- 
ne parkelyje. Susirinkimas bu- 
ro pradėtas malda ir gerai pra
vestas senjorų vyčių pirmininko 
. Sadausko. Sekretorė M. Trąi- 
įauskąitė patikrino valdybos sąs 
atą. Susirinkime nedalyvavo tik 
itskaitomybės tvarkytoja K. Sa- 
lauskienė. Tos savaitės gale bu
vo ji išvykusi į Chicagą pas savo 
irtimą draugę, kurios dukrelė 
jirželio 29 d. priėmė moterystės 
iakramentą. Protokolą skaitė ir 
;ekretoriavo valdybos sekretorė. 
?ranešimą apie kasos stovį pada- 
•ė St. Sankalaitė. Kadangi sust
inkime nebuvo Saulėtos Dėžu- 
ės prižiūrėtojos M. Tarutienės, 
ą pavadavo R. Sadauskienė. Ji 
ie tik nupasakojo tos dėžutės sto 
vį, bet ir davė pilną apyskaitą 
;ortavimo vakaro. Susirinkimas

pareiškė padėką rengimo komisi
jai už jos darbą, o Antanui Bu- 
jokui už davimą vietos šiam pa
rengimui.

Buvo dar pranešimas apie pa
minėjimą birželio mėn., kąda bol 
ševikai užgrobė Lietuvą. Tą mi
nėjimą buvo surengęs A. L. tary
bos Clevelando skyrius. Praneši
mą padarė St. Sankalaitė ir J. 
Sadauskas.

Buvo perskaitytas padėkos laiš 
kas jŠ Romos, nuo prel. TuJa- 
bos. Dėkoja Clęveląndo vyčiams 
už prisiųstus $500 šy, Kazimiero 
seminarijai. Vyt,ė J. Saįaseyjčienė 
dėkojo vyčiams už užuojautą, ka 
da mirė jos vyras a.a. Jurgis Są- 
laseyičiųs. Taip Pat dėkojo už 
gražų aprašymą “Draugę”,

Susirinkimas buvo baigtas mal 
da. Po susirinkimo miela namu 
šeimininkė visus skaniai pavaiši
no savo sodnelyje. Vaišių metu 
buvo pagerbta St. Sankalaitė gim 
tadienio proga. Jai buvo prisegta 
gėlių pokšte ir sugiedota “Ilgiau

sių ir linksmiausių metų”. Vytis 
Pelrits Zigmantas pagrojo akor 
deonu ir smuiku keletą liaudies 
dainelių ir polkelių. j

BesivaiŠinant ir besiklausantį 
muzikos,1 atvyko Youngstownie- 
čiai vyčiai: Vincas Pavis, Youngs 
įowno vyčių pirmininkas ir Vi
durinių valstijų apskrities pirm., 
Jo žmona Stasė, apskrities valdy 
bos sekretorė, ir Vinco sesutė vy
lė M. Halyak. Svečiai buvo gra
žiai priimti ir pavaišinti. Pasikal
bėta apie būsimą metinį seimą ir 
kitus reikalus. Prieita išvados, 
kad vyčiai yra pamiršti mūsų lie 
tuviškoje spaudoje. Kitados ši or 
ganizacija buvo garsiausia visoje 
mūsų išeivijoje. Ir dabar ji daug 
darbuojasi, bet mūsų spaudoje re 
tai kada užtinki apie ją žinių.

Už vaišes ir parodytą lietuviš
ką širdį tebūnie didelis ačiū vytei 
K. Petkūnienei.

Senelis

'•f'*'t-l'' ’AstOt, 
.ra c"*. e<iex
fi&e> .kciis .nearia

.pareigas; Robert W. Packwood,
Oregon steito legislatūros na
rys ir įtakingas asmuo tame 

[steite.

Komitetas laukia lietuvių talkos

Bent šiuo metu nė viena ki
ta grupė ar organizacija nedir
ba kongresinio darbo kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, kaip kad 
Rezoliucijoms Remti komitetas. 
Kieto ir intensyvaus darbo pa
sėkoje yra jau atsiekta laimė
jimų. Rezoliucijoms Remti ko
miteto rezoliucijos Lietuvos lais 
vės reikalu pravedimą JAV-bių 
kongrese Vliko pirm. dr. K. J. 
Valiūnas pavadino fantastišku 
laimėjimu Lietuvos laisvės by
loje. Laimėjimų bus ir daugiau, 
jei tik visi noriai ir visomis 
išgalėmis į šį žygį jungsimės. 
Remitj komitetui reikia ir visų 
galimų darbo rankų ir visos ga
limos piniginės paramos. Visais 
reikalais rašyti: Rezoliucijoms 
Remti komitetas, Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Cali
fornia 90007. IT.

_ THE LITHUANIAN WOBLD-WIDE DAILY |
= <545 ĮVEST 63rd ST.. CHICAGO, RA. 60629. Tel. LUdloW S-MOO |

| Second class Postage P»«<l Chica^' bv \be Dthuanian g
| „cep. Sundays, ......_.........  |

i SubicriptloiT J16.00 per yr. to “į'SSpS'and In <w££ 1
5 $14.00 per year outside of Chicago ana m «
S r,___ _ „ „ - „ t . Metama Lš metų 3 mėn. i mėn. __ Prenumerata: Metams Všs metų
g Chicagoj, Clceroj ir užsienyje $16.00 $8.50
E JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50
S * Redakcija straipsnius tai- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
g dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iŠ anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
g prašymus

3 mėn. 
$4.50 
$4.00

1 mėn. E 
$1.75 g 
$1.50

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais —- 8:30 — 12:00.

HlllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlHllllllllllllllllMIHllIlK

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometriBtas

DR. EDMUND E. GIARA
2709 W. Sint Street 
Tol. — GR 6-2400

Vai. pagal susitartam: Pirm., antr., 
ketv. 2-—B, 7—8 vai. Penkt. 2—B Ir 
šeštad. le—i vai.

ARSOOIA'TE OPTOMKTRISTS
Lietuviškai kalba ...»

DR. FRANK PLECKAS, OPT
3434 W. 63rd St., GB 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius l» 
“oontact lensee”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

Rodger Ward (kairėje), du kartu laimėjęs garsiąsias automobilių 
lenktynes, Indianapoly, duoda greito — lenktyninio važia.vimo pamo
kas aktoriui Paul Newman. ’

sas yra už tai, tai krašto admi
nistracija turi tai padaryti”, — 
kalbėjo Warren P. Knowles, 
Wisconsin ateito gubernatorius, 
taip patt neseniai įsijungdamas 
į Rezoliucijoms Remti Komite
tą.

Komiteto žygį remia 
innerikiečiąi

Rezoliųpijoms Remti komite
tas tai ųėrą koks tai naujas 
mūsų veiksnys, o amerikiečių 
junginys, kovojąs už Pabaltijo 
kraštų laisvę. Šiuo metu tai or
ganizacijai dar vadovauja lietu
viai, bet gali ateiti dieną, kada 
vadovybė pereis į kitų rankas. 
Ęe minėtų poros įtakingų ame
rikiečių, šiomis dienomis į Ro- 
zoliucijoms Remti Komitetą į- 
si jungė eilė ir kitų amerikiečių. 
Įš plačiau žinomų paminėtini: 
W. Russell Arrington, Illinois 
steito senato narys ir šiuo me
tu einąs to senato pirmininko

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

«. ABALL ROOFING C0.
Tjtfelgta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rflšlu stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo
me IS lauko. Taisome mflra—"tuck 
polntlng“. Pilnai apsidraudė visas 
dalbos garantuotas
LR 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiko

Smcfairj
RIGHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 68rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite 

OR 0-3184 arba OR 0-3853 
Sav. — Juozas (Joei Juraltis

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAkŲIEl'l'E OIIT PARCEL SERV 
8«08 #0th St. Tel. WA 5-2781
2501 O»th St. Tel. WA 5-2737
1333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Ohl- 
eagoa tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairiu me. 
džlagų, ltal. lietpalčiu Ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

R. ir V. Žukauskai

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St, II auk- PR 6-1068

Rezld. Tel. 230-4688
DR. K. G. BALUKAS

ARVfilIIil.li IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGUA

6449 S. Pulaskj Road (Cravrford 
Medical Buflding) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susitarimo.
Jei neatsiliepia, skambinti Hū 8-3222

PAS H. SEIGAN JAU VASARA!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Grosliire, Botony “500”, Phoenix ir kitų. Lengvi 
tropikiniai kostiumai, kelnės ir išeiginiai marškiniai ir kt.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vaJk. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. YVAlhrook 5-5076.

Ofisas 3148 West 6Srd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez. 3241 West Oflth Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

Ofs. 785-4477, Rez. PR 8-6360
DR. JE. DECKYS

gydytoja ir chirurg®
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL ULDG. 

6443 So. Pulaski Road 
Valandos pagal auaitarlma

Rez. Tel. QĮ 8-0S7?
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušeriją ir moterų Ugos 
6132 So. Kedde Ąve., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą, jei ne
atsiliepiu, skambinti: MI 3-0001.
Ofteo HE 4-1414. Rez. RE I

DR. B. GAIŽIŪNAS
7-6867

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija Ir moterų ligos 

2454 West 71st Street
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—I vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ottao tel. PR 8-3220 
Namų — rez. PRospect 8-3081
DR. JANINA JAKšEViauS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 6Sid Street
Pirmad.., antrad. ketvlrt tr penkt. 
nuų 12 Iki S v. Ir nuo 6 Iki S v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Ofa. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71at Street 
Ofiso vąl. kasdien nuo R iki > v,:
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West 6Srd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir G 
Iki 8 vai. Trflčlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr butu teL OLympto 3-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt, Cicero

VaL kasdien 10-13 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. Ok susitarus.

Tel. — RElIanos 3-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 Weat 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6<8 
vai vak. šeštad. 12-1 vaL p.p., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLyippic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 325-7037 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—G vai. p p. 

Išskyrus trečlad.Joni

Tel. 423-2660
OR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenųp

Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
Vai pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. tr

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTIIOPEDIdOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Y7AT Pr,.eS Sv- Kry«o.UH ligonine 
VAL.: pirm. nuo 6 lkl 8 v. p. p.; a«t- 
rad‘ įr„ketv- nu<> 9 iki 11 v. ryto Ir 
nu° 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 Iki ii v 
ryto. Kitu laiku sbsltarua telefonu: ’

Telef. REpubUo 7-2280

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTAT 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiei

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2889 

Rezid. telef. PR 9-6780

BR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHCRURGI 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak PoresL 

Kabineto tel. 687-2030
Namų tel. 838-1071 

_______ Visltal pagal susitarimą

DR. T. T. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
Adresaa: 4255 W. 63rd Str«

Ofiso tol. REliance 5-4410 
Rez. GRovėhlll 6-0617

Ud T™?1 lr ket- nW 12iki j vai. p.p. jr nuo 7 ... o 
antr. ir penkt. nuo 12 iki i vai 
Ir vakarais pagal susitarimą. '

M. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG/
oS? $■:£*%? ,r obinirgUa 
Ofisas 2750 w. 71st su«t

v , , T®»efonaa 926-8296
V8va£ yre V-

karo. sekmad. lr tr^čUd. «^a™ 
Itozld. tel. \VA S-808P

DR. VYT. TAURA

LIGOS
Ofi»w įr rez. 2652 W. 58 

Ofiso

laiku pagal '.ualtirųną,

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 U'fst 63rd Street
Kampas 63-čtos Ir California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui ęsant kreiptis į Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

OI. teL HE 4-2123. Namų <

M. V. TUMASO
CHIRURGĄ
2454 Weet 71st Str

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT. KAD GALĖ
TUMĖTE IŠ KO DAUGIAU PASIRINKT.

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Ronte 25, Elgin, Illinois

MB1MCAL BUELDINO 
7186 South Westem Avenue 

Pirmad., aiCrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
® • VĄL vakare. TreOad. nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., Rettad
U vaL ryto Iki R vai. p p.

Ofiso telef. RE 7-1168
 Bea tel. 233-2313

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. — V Arda 7-1272

Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Liepos ir rugp. mėn. sekmadieniais uždarytą.

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2383

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. 1—5 treč Ir šešt. tik
susitarti-.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 7l« Street 
Telefonas HEmiook 6-8545

(Ofiso ir rezldenoljoa) 
Valandos pagal .ualtarlma

Ofiso HE 4-5758.

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 8-4782
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 6Srd Street
Valandos: pirm., ketv., S—8 vai 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
_______ Priiminėja tik susitarus

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai" ortimamt pagal sua! tartam.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 3-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligoa
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Nauja Sovietų agresija

ČEKOSLOVAKIJOS

UŽGROBIMAS

Visus laisvę mylinčius, de
mokratinio nusistatymo žmo
nes giliai supurtė žinia, kad 
nakčia j trečiadienį Sovietų 
Sąjunga įvykdė dar vieną ag
resijos aktą: užgrobė Čekoslo
vakiją. ši agresija ypatingos 
reikšmės. Jeigu seniau Sovietu 
Sąjunga užgrobdavo laisvus, 
demokratinius kraštus, jeigu 
įvesdavo savo kariuomenę į 
kraštą, kur vyko maištai ar 
sukilimai prieš raudonąjį reži
mą, kaip tai buvo Rytų Ber
lyne, Vengrijoje, tai dabar 
Maskva okupavo kraštą, kurio 
valdžioje buvo komunistinė 
vyriausybė, kuri pabrėžtinai 
buvo skelbusi, kad ji nori ge
rų santykių su Sovietų Sąjun
ga, kad ji nori bendradarbiau
ti su visais kraštais už gele
žinės uždangos, tik ji nori sa
vo krašto vidaus reikalus lais
vai tvarkyti. Dabartinė bru
tali Maskvos agresija parodė, 
kad Kremliui nei bendradar
biavimo, nei komunistinės vy
riausybės nepakanka. Pats 
Kremlius nori tvarkyti kiek
vieno jo įtakon patekusio kraš 
to vidaus reikalus, nepalikda
mas laisvės pačiai valstybei, 
nors ji ir turėtų komunistinę 
vyriausybę. Maskvai rusų im
perializmas pirmoj vietoj.

*
Tik neseniai visa Kremliaus 

svita buvo atvykus: pasitari
mams į Čekoslovakiją. Neva 
draugiškai spaudė rankas su 
čekų vyriausybėj nariais, pa
sakę susitarimą, ir tik po ke
liolikos dienų įvykdė klastin
gą žygį, tokį, ka<p kitados'Že- 
1 govskis po Suvalkų sutarties, 
i šgrobdami kraštą. Savo gro
buoniškumu Maskva pralenkė 
lenkų Želigovskį., Tas teužgro- 
be tik Vilniaus kraštą, tik da
lį Lietuvos, o Maskva užgro
bė visą Čekoslovakiją. Pat’ 
Maskva aiškia; jautė, kad tas 
nr ciškas - fašistiškas agresijos 
veiksmas yra labai nešvarus 
.r norėdama, kad jai tektų ma
žesnė kaltės dalis, į tą agresi
ją įtraukė ir Vengriją, Len
kiją, Rytų Vokietiją. Bulga
riją, Tačiau vis; supranta, Kad 
Čia užnugaryje yra Maskva 
ir jai krinta atsakomybė už tą 
mintiną smūgį laisvės ištroš
kusiam kraštui, kuris, pasi
likdamas komunistiniu bandė 
išsiveržti iš Kremliaus kontro
lės. Brežnevas prieš tris sa
vaites pabučiavo Dubčeką po 
‘‘sėkmingo” susitarimo, bet 
tai buvo Judo pabučiavimas, 
po kurio sekė Kremliui įpras
ta išdavikiška agresija.

*
Tolimesnis Čekoslovakijos1 

likimas aiškus.. Sovietai elg
sis taip, kaip elgėsi Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj ir kituose o- 
kupuotuose kraštuose: pa sta
tys sau aklai klusnią pataikū
nų vyriausybę. Jau sykiu su 
įžygiavusiais So rietu tankais 
buvo išmėtyti Maskvos paruoš 
ti lapeliai, kad vyriausybę per
ima ankstybesnis raudonųjų 
tūzas, kruvinos stalinistinė? 
linijos šalininkas Novotny. Jei 
reikės, jis vėl kraujuje pas
kandins opoziciją, slaptai įka 
lindamas, likviduodamas jos 
vadus.

Čekoslovakijos įvykiai rodo. 
kad Kremlius veikia jėga ir 
klasta. Susitarė taikiai sugy
venti, o įvykdė agresiją. Tai 
išryškina, kad Kremliuje įsi
galėjo jėgos ir prievartos šali
ninkai, nustumdami į šalį tuos, 
kurie anksčiau iškilusias pro
blemas buvo linkę išspręsti 
taikių derybų keliu, kaip tai 
pirma buvo daryta ir Čekoslo
vakijoje.

Kokią įtaką turės Čekoslo
vakijos įvykiai pasaulyje? Vi
sų pirma, dar kartą visiems 
parodys imperialistinį, agresy
vų Maskvos veidą. Turės iš

blėsti viltys tų, kurie tikėjosi 
Vietnamo ir kiįas problemas, 
kur Kremlius Įkišęs savo pirš 
tus, išspręsti taikiu keliu. Ko
munistinėms partijoms tai per 
suėjimas, ką reiškia eiti su 
“Kremliaus velniu obuoliauti”. 
Vienas kitas liberalas cal irei 
ištars protesto baisa, bet sun
ku bus laukti, kad tie, kurie 
plačiai pražiota gerkle šaukia, 
kad amerikiečiai trauktųsi iš 
Vietnamo, dabar šauktų, kad 
rusai trauktųsi iš Čekoslova
kijos. Tie jaunieji skystagai- 
viai tariami laisvės šaukliai 
niekada nepamato, kai tą lais
vę pančioja Maskva.

*

Kokios įtakos Čekoslovaki
jos įvykiai turės į galingiau
sios pasaulio valstybės — A- 
merikos politika ? Amerika 
tuos įvykius atidžiai seka. John 
sonas tuojau sušaukė Gyny
bos tarybos posėdį. Be abejo 
buvo pareikštas protestas So
vietų ambasadoriui Dobryni- 
nui, kuris pats als’skubino pra 
nešti apie Sovietų dalinių įžy- 
giavimą į Cekos.ovakiją. Nei 
Amerika, nei Nato jėgos ka
rinių veiksmų nesiims, bet 
veiks diplomatin;u būdu, darys 
politinį spaudimą tiesiog ir per 
tarptautines institucijas, kaip 
Jungtinės Tautos ir jų Sau
gumo tarybą.

Pasigirsta balsų, kain Illi
nois politinis veikėjas Pucins- 
ki, kad Amerika turi nutrauk
ti bet kokią paramą tiems re
žimams už geležinės uždansros, 
kurie dabar pasireiškė agresi
jos veiksmu: Lenkijai, Vengri 
jai ir kt. Jis sako. jeigu savu 
laiku buvo pavartotos sank
cijos prieš, fašistų agresiją Af
rikoje, kodėl jų neturėtų būti 
prieš raudonųjų fašistų agre
siją Europoje?

JAV vidaus politikoje Če
koslovakijos įvykiai stiprina 
padėtį tų, kurie yra griežtes
nės linijos šalininkai su Krem
lium, kaip Nixonas. Iš kitos 
pusės—tai savotiškas smūgis 
vadinamam “balandžių” (tai
kos) politikos atstovams, kaip 
McCartby, iš dalies ir Hum- 
phrey. JAV gyventojuose, aiš
ku, Čekoslovakijos įvykiai iš
šaukia didelį pasipiktinimą, 
kuris gali pasireikšti ir stip
resniais veiksmas’. Pvz. ta pa
čią naktį jau buvo iškulti Len
kijos konsulato langai Chica
goje. Tai žinoma, nekultūrin
gas žygis, kuris vis dėlto at
skleidžia, kuria linkme kryps
ta nuotaikos.

*

Visam pasaulyje — didelė 
užuojauta Čekoslovakijai. Ba
varijos radijas skelbė žinias, 
kad priimtų čekų vvriausybės 
narius, suteikdami politinių pa 
bėgėlių teises. Tačiau Sovie
tai taip staigiai apsupė čekų 
centrus ir užėmė išvykimo ke
lius, kad vargu ar dautr kas 
galės išsprukti. Austrija, pri
siminusi, kad Vengrijos su
kilimo metu į ją atbėgo apie 
180,000 vengrų, daba^ paruo
šė ties Viena vietą civiliniams 
pabėgėliams, o ties Salzbureu 
— kariškiams. Bet neatrodo, 
kad jų skaičius galėtų būti 
didelis. Pats Dubčekas. gailė
damas gyvybių, ragino vengti 
ginkluoto susikirtimo, skatino 
visus pasilikti savo vietose, 
bet vykdyti pasyvu pasiprieši
nimą. Vis dėlto radijas prane
šė, kad buvo užmuštų šios in
vazijos metu.

Čekoslovakijos įvykiai ras 
atgarsio ir Chicagoje. demo
kratams sudarant rinkiminę 
platformą ir sprendžiant Viet
namo klausima, stiprėja pozi
cija tų, kurie pasisako už ryž
tingesnį priešinimąsi agresy
viesiems komunistams. J. Pr.

I.KON ARDAS VALIUKASMokome savo jaunimą lietuvi 
škai skaityti ir rašyti, mokome jį 
lietuviškų dainų ir tautinių šo
kių ir tikime, kad pavyks tai ka
da nors perkelti į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Pamiršta
me patį svarbiausią darbą — ko
vą dėl Lietuvos laisvės. Jei nebus 
laisvos Lietuvos, tai tuščios visos 
tos mūsų pastangos.

Ir pavergtoje Lietuvoje jauni
mas mokomas lietuviškai skaity
ti ir rašyti, jaunimas ir ten šoka 
tautinius šokius ir dainuoja lietu
viškas dienas. Skirtumas tarp mū 
sų jaunimo ir pavergtojo yra tas, 
kad pavergtajam jaunimui yra 
užrištos burnos ir surakintos ran 
kos kovai dėl Lietuvos laisvės, 
mūsiškiam — ne. Bet mes, be
skaitydami ir berašydami lietu
viškai, bešokdami tautinius šo
kius, bedainuodami lietuviškas 
dainas, tiek išsisemiame ir pa
vargstame, kad nebelieka tam pa 
grindiniam darbui — kovai dėl 
Lietuvos laisvės —* nei laiko, nei 
jėgų, nei noro.

Jokiu būdu nebandau paneig
ti lietuvybės išlaikymo reikšmės 
tremtyje. Mūsų jaunimas turi ir 
skaityti, ir rašyti, ir žmoniškai 
kalbėti lietuviškai. Dirbdamas 
ameriekiečių mokykloje labai da 
žnai nepagailiu gerų žodžių tiem 
mokiniam, kurie be anglų kal
bos moka dar ir kitą. Tegu mū
sų jaunimas šoka tautinius šo
kius ir dainuoja lietuviškai. Bet 
jis taip pat turi ir sielotis lietu
viškais reikalais ir kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės.

Jokio politinio darbo už 
JAV-bių ribų

Padėtis yra kiek geresnė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, nes 
čia turime Amerikos Lietuvių ta 
rybą, Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, Lietuvos Lais
vės ..Komitetą, ..Rezoliucijoms 
Remti Komitetą ir kitus politi
nius vienetus. Toli gražu ir čia 
padėtis nėra patenkinama, bet 
kituose laisvojo pasaulio kraštuo
se (Kanadoje, Australijoje ir kt.) 
kur teveikia tik Lietuvių Bend

Nacių sąjungininkės Maskvoj tankai rieda Prahos gatvėmis

KAUNIEČIO CHORISTO 
ATSIMINIMAI

PR. NENORTA
6
1909 m. tuometinio didelio blaivybės platintojo Blaivy
bės draugijos centro valdybos pirmininko kun. K. Mar
inos pastangomis įsteigtas Aleksote tos draugijos skyrius, 
o sekančiais metais tuometinio Karmelitų parapijos vi
karo kun. J. Turausko pastangomis — Šv. Juozapo dar
bininkų draugijos skyrius. Šių abiejų draugijų rūpesčiu 
sutelktas mišrus choras, kuriam vadovauti pakviestas K. 
Kurauskas. Savo nuosavų patalpų nei lėšų joms įsigyti 
arba išsinuomoti šių draugijų skyriai neturėjo. Susirin
kimai ir choro repeticijos vykdavo privačiuose butuose.

Daug geros valios bei pasiaukojimo čia parodė fab
riko darbininko J. Mileiaus šeima, leisdama savo bute, 
be jokio atlyginimo, daryti susirinkimus ir choro repetici 
jas. Tai pavyzdinga šeima, gražiai ir rūpestingai išau
ginusi penkis sūnus ir vieną dukrą. Vyriausias sūnus 
Antanas Kaune baigė rusų gimnaziją, o Maskvoje — 
teisių mokslus. Studentaudamas priklausė ateitininkų 
organizacijai. Nepriklausomybės laikais buvo Steigiamo
jo ir III-jo seimo narys, taip pat Valstybės Kontrolierius. 
Vėliau pasitraukė iš politinio gyvenimo ir vertėsi ad
vokatūra. Bolševikams okupavus Lietuvą, pasitraukė į 
vakarus ir persikėlė į JAV. Antrasis Milčių sūnus — Sta
sys 1919 m. įstojo savanoriu į kuriamąją Lietuvos ka
riuomenę, pasiekė viršilos laipsnį ir už nepaprasta kar- 
žygiškumą kovose apdovanotas dvigubu Vyčio kryžiu
mi. Trečiasis — Juozas Nepriklausomybės laikais baigė 
gimnaziją, Vytauto Didžiojo universitete teisių mokslus, 
darbavosi teisme. Gi jauniausias — Andrius, dėl savo lė
to ir ramaus būdo kaimynų vadinamas Andriuku, bu

vo lavinamas ūkininkauti. Prasidėjus antrajam pasauli
niam karui, Juozas ir Andrius išėjo su partizanais ir prie 
Kauno garbingai žuvo kovoje už Lietuvos laisvę. Abu 
viename kape palaidoti Aleksoto kapinėse.

Prie pat Aleksoto tilto, patogioje ir gražioje vietoje 
tada gyveno pagarbi Kieliauskų šeima. Turėjo mėsos ir 
kitų maisto gaminių parduotuvę. Kaip pasiturintieji 
prekybininkai naudojosi erdviu ir ištaigingu butu. Tai 
buvo antrasis židinys, kur vykdavo aleksotiškių sambū
riai. Kalėdų metu rengiamieji vaikams ir suaugusiems 
pasilinksminimai, choro repeticijos ir choristų vaišės. 
Dažniausiai pobūviams vadovaudavo pati buto šeimi
ninkė — p. Kieliauskienė, ne paprasta moteris: apsišvie
tusi, iškalbi, patrauklios išvaizdos, visuomet linksma, 
gudri ir dėl šių savo gerų ypatybių aleksotiškių gerbia
ma ir didele balsų dauguma į draugijų valdybas išren
kama. Jos apsukrumo dėka kai kurie vietiniai lietuviai 
ne kartą išvengė bausmės, o gal ir ištrėmimo už politi
nę veiklą. Šios šeimos dukra — Br. Kieliauskaitė-Makie- 
jienė po pastarojo pasaulinio karo tremtinių keliais yra 
imigravusi į JAV. Gyvena East Chicagoje kartu su savo 
sūnumi V. Makiejumi, kuris yra vedęs, augina gražią 
šeimą ir yra veiklus visuomenininkas.

1912 m. iš vienos žydų šeimos, keliaujančios į Pa
lestiną, mano tėvelis nupirko seną medinį namą. Jo vie
noje pusėje apsigyveno mūsų šeima, o kitoje — su Blai
vybės dr-jos skyriaus vąldyba susitarus, tos dr-jos vardu 
atidaryta arbatinė. Nuo to laiko alekotiškių lietuvių 
draugijų susirinkimai, jų valdybų posėdžiai, choro re
peticijos ir kitokie susibūrimai vykdavo arbatinės patal
pose. Paskui dar įsteigtas knygynėlis, kur šeštadienio ar 
sekmadienio vakarais susirinkdavo knygos mylėtojai pa
siskaityti, įvairiomis naujienomis bei žiniomis pasidalin
ti, išgerti stiklą arbatos ar bonką lietuviškos giros.

Turėdamas nuolatinę tinkamą patalpą choras ga-' 
lėdavo dažniau repetuoti ir kasmet paruošti bent du'

koncertus. Per kiekvieną susirinkimą choras padainuo
davo keletą dainelių, o Kalėdų metu — kalėdinių gies
mių. Tenka pripažinti jog anuo metu aleksotiečiai, tiek 
senimas tiek jaunimas, noriai ir gausingai lankydavo 
susirinkimus.

Prisimenu vieną gegužės mėn. vakarą, kada choras, 
susirinkęs į arbatinę, ruošėsi būsimajai Sekminių pirmą 
dieną gegužinei Kačerginėje. Tą vakarą pūtė labai smar 
kus vėjas ir lijo lietus. Apie 12 vai. choristai išsiskirstė. 
Nežinomi piktadariai, pasinaudodami tokiu oru, iš kie-, 
mo pusės išplėšė langą ir iš kamaros išvogė visus mė
sos gaminius. Rytojaus dieną, išgirdę apie tai kaimynai 
juokavo sakydami:

— Blaivininkų choras šią naktį pas Nenortą dai
navo, dainavo ir iš kamaros visus lašinius, skilandžius, 
taukines ir dešras išdainavo.

* ♦ •

J. Naujalis iš vargonininkų, atvykusių pasitobulinti 
į jo vadovaujamą mokyklą, vieną kurį nors pasiskirda-, 
vo savo padėjėju. Šitie padėjėjai vargonaudavo tirpei 
mišias, kurias atnašaudavo katedroje anksti rytą, Įr jo
kių kitų pareigų bažnyčioje jie daugiau neatlikinėdavo.

1913-14 m. toks padėjėjas atsirado vargonininkas J. 
Kavaliauskas. Nors senyvo amžiaus, bet atrodė- gana 
judrus ir darbštus muzikas. Stambus, aukšto ūgio, že
miau apatinės lūpos augindavo pluoštelį plaukų, tais 
laikais vadinamu “šponke”, mėgdavo gerai pavalgyti, 
ilgai miegoti ir daug kalbėti. Kad rytą nepavėluotų at
vykti į pamaldas, J. Naujalis padovanojo jam laikrodį- 
žadintuvą, kurį jis kartais su savimi nešiodavosi užanty
je. Buvo pamaldus ir, atlikęs savo pareigą, dar išklau
sydavo skaitytines mišias, tais laikais katedroje atnašau
jamas didelio už lietuvybę kovotojo kanauninko K. Pra
puolenio.

(Bus daugiau)

ruomenė, politinio darbo lietu
viuose su žiburiu reikia ieškoti.

Prieš maždaug metus norėjau 
supažindinti ‘J Laisvę” žurnalo 
skaitytojus su Kanados, Austra
lijos ir kitų laisvojo pasaulio 
kraštų lietuvių pastangomis ko
voje dėl Lietuvos laisvės. Krei
piausi tuo reikalu į žymesnius 
LB darbuotojus tuose kraštuose. 
Iš Kanados atėjo viena po kitos 
žinios — pas juos nesą beveik 
jokios politinės veiklos, nesą net 
apie ką rašyti. Remdamasis ke
liais šaltiniais, sulipdžiau gaba
lėlį apie australiečių politinę 
veiklą (Žiūr. “J Laisvę”, nr. 42 
—79, pusi. 99-—101). Ji, tačiau, 
tokia blanki ir neplaninga, ne 
duodanti, žinoma, beveik jokių 
rezultatų.

Neseniai iškėliau tą faktą vie
nos studijų savaitės dalyviams. 
Čia užsigavo vienas iš LB dar- 
tuotojų ir tuoj replikavo: “Kana
diečiai, išleisdami knygą apie lie 
tuvius ten angliškai, padarė po
litinėje srityje daugiau, negu kad 
kitų kraštų lietuviai”. Manau, 
kad tai buvo to LB darbuotojo 
tik “kietesnis” atsakymas man. 
Be abejo, jis tuo netikėjo. Pa
girtini kanadiečiai už tai. Bet 
tai tik mažas žingsnis vieno
je srityje (informacijos kitatau
čiams). Tokie ir panašūs leidi
niai turėtų būti išleidžiami visų 
kraštų lietuvių ir kas antri ar tre
ti metai. Knygomis apie Lietuvą 
ir jos bylą svetimomis kalbomis 
turėtumėm verste užversti laisvo
jo pasaulio universitetų ir viešą
sias bibliotekas.

Dedamos viltys į naują 
PLB valdyba

Rugpiūčio pabaigoje ir rugsė
jo pradžioje posėdžiauja New Yor 
ke laisvojo pasaulio lietuvių at
stovai. Ta proga bus išrinkta ir P 
LB naujoji valdyba. Be abejo, de 
legatai išrinks geriausius iš ge
riausių tam darbui. Gi darbas y- 
ra tikrai milžiniškos apimties —

reikia laisvojo pasaulio lietuviuo
se išlaikyti lietuvybę ir padėti ko
munistų pavergtajai Lietuvai Pu 
sikratyti vergijds ir atgauti pilną 
laisvę ir nepriklausomybę, ū

Kultūrininkų bei kultūrinės 
veiklos darbuotojų turime dar 
pakankamai, bet politiniame bei 
laisvinimo darhe jaučiamas tik
ras vakuumas. Tik vienas kitas iš 
jaunesniųjų nuėjo j tą sritį, o ge
nesniesiems politikams (su ma
žomis išimtimis) tas darbas be
veik neįkandamas naujose sąly
gose ir aplinkybėse. Todėl jie ir 
politikuoja tik savųjų tarpe. Iš 
to Lietuvos reikalui nėra jokios 
naudos.

PLB valdyboje ir kraštų val
dybose reikia ir kultūrinės it po-

Jei į PLB valdybą būtų išrink- 
litinės veiklos darbuotojų, 
ti vėl visi kultūrinės veiklos dar
buotojai, tai valdyba turėtų tuoj 
sudaryti stiprią, veiklią ir dina
mišką politinę komisiją. Ši komi
sija turėtų ne tik posėdžiauti, bet 
imtis ir konkrečios veiklos bei 
darbo.

Didysis siekis

Visų geros valios lietuvių didy
sis siekis yra iškovojimas Lietu
vai pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės. Tam didžiajam uždavi
niui LB ir visi veiksniai neturė
tų pagailėti Pei pastangų, nei 
darbo, nei laiko, nei pinigo. 
Šiam darbui turėtų būti sutelkti 
geriausi mūsų protai ir pajėgiau
si asmenys politiniam darbui.

Tam tikrus darbelius atlieka 
mūsų veiksniai (ALT-ba, Vilk
as, LLK-tas). LB neturėtų kišti 
nosies ten, kur reiškiasi minėtieji 
vienetai. Bet visoje eilėje sričių 
niekas net piršto nepajudina,. 
plotų plotai pūdymuose. Čia LB 
neturėtų stovėti nuleidus rankas.

Kur tie pūdymai ir kas dary
tina?

Jų yra daug. Suminėsiu tik ke 
lėtą.

1. Kitataučių verbavimas Lie
tuvos laisvės darbui. Laisvojo pa 
šaulio lietuviai turėtų (ir galė
tų) turėti tūkstančius žymių ir 
įtakingų laisvojo pasaulio politi
kų, visuomenininkų bei kultūri
ninkų savo pusėje, kuriuos kiek
vienu atveju būtų galima panau
doti Lietuvos bylos reikalui. Šia 
linkme yra pasistūmėjęs Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, turėda
mas savo narių tarpe šimtus įta
kingų ir žymių amerikiečių. Ki
ti veiksniai šioje srityje nieko nė-: 
ra darę ir, atrodo, neplanuoja 
daryti. Čia LB galėtų pajudėti ir 
su nė vienu lietuvių veiksniu nei 
tų į lenktynės.

2. Informacija kitataučiams. 
Jei kas šioje srityje ir yra daro
ma, tai taip nevykusiai ir mėgė
jiškai. Geresnių knygų bei leidi
nių apie Lietuvą kitomis kalbo-

mis didžiausia stoka; neturime 
padoresnio perijodinio leidinio 
net amerikiečiams; radijo ir te
levizijos srityse nesame net nė 
vieno žingsnio žengę. Niekas iki 
šiol tuo nesirūpina, ir čia LB 
darbo horizontai yra neriboti.

3. Jaunimo įjungimas į politi
nę veiklą. Tūkstančiai jaunimo 
yra baigę aukštuosius mokslus 
laisvojo pasaulio universitetuose. 
Jie, be abejo, turi gerų pažinčių 
ir kontaktų savo kraštų inteligen 
tijoje. Kodėl lietuviai negalėtų 
panaudoti tų pažinčių ir kontak
tų savo reikalui? Šimtais lietuvių 
kasmet įsigyja magistro ir dak
taro laipsnius laisvojo pasaulio 
universitetuose. Kodėl bent dalis 
jų negalėtų darbus parašyti lie
tuviškomis temomis? Čia LB tu- 
rėrtų juos paskatinti, paremti 
(skirdama premijas) ir pasirū
pinti, kad universitetai tuos dar
bus išleistų atskirais leidiniais.

4. Parlamentarų laimėjimas 
Lietuvos reikalui. Kitataučiai, ka 
ndidatuoją į savo krašti} parla
mentus, kongresus ar steitų ar 
provincijų legislatūras, brangina 
kiekvieną balsą. Kodėl kiekvie
nas lietuvis negalėtų užmegzti ry 
šius su savo senatoriumi, kongres 
manu ar steito ar provincijos le- 
gislatūros nariu. Tai įmanoma ir 
tai atneštų begalinės vertės Lietu 
vos reikalui. LB turėtų (ir galė
tų) čia parodyti iniciatyvos nu
rodymais, patarimais bei sugesti
jomis.

5. Įvykių išnaudojimas Lietu
vos reikalui. Ruošiame lietuvių 
dienas, tautinių šokių ir dainų 
festivalius ir šimtus kitų didesnių 
bei mažesnių parengimų. Visi jie 
turėtų būti demonstracijomis dėl 
Lietuvos laisvės: juos turėtų lan
kyti kiek galima daugiau kita
taučių, apie juos turėtų rašyti 
kitataučių laikraščiai bei kalbėti 
radijo bei televizijos žinių prane
šėjai bei komentatoriai. Visuose 
parengimuose šokame, dainuoja 
me ir kalbame sau. Turėtų būti 
priešingai. To nėra, nes rengėjai 
nežino nei būdų nei kelių kaip 
tai atsiekti. Mėgėjai daro, ir vi- 
sąkas labąi mėgėjiškai išeina.

Dalnavoje susitikę Pasaulio LB vicepirm. St. Barzdų kas. pirm. J. 
Bachunas, JAV LB pirm. inž. Br. Nainys. Nuotr. K. A.

Čia suminėjau tik kelias poli
tinės komisijos (prie PLB valdy
bos ir prie LB kraštų valdybų) 
veiklos sritis. Jų būtų galima iš
vardinti dar visą eilę. Reikia ma
nyti, kad PLB naujoji valdyba 
ir kraštų valdybos pasuks ir j po
litinę veiklą, kuriai iki šiol ne
skyrė jokio dėmesio. Tai turėtų 
būti, kaip amerikiečiai saiko, “a 
mušt”.

PAŽANGOS KĖLIMO 
KONGRESAS

Meksikos katalikai nenori 
stovėti nuošaly, bet aktyviai į- 
sijungti į savo šalies tautinį 
vystymąsi. — Tai buvo iškil
mingai pareikšta šiomis dieno- 
mi Meksikos Pažangos kėlimo 
II-jo kongreso metu. Kongresą 
šaukė Tautinė Katalikų sąjun
ga; jame dalyvavo 48-ios kata
likų pasauliečių organizacijos. 
Savo baigiamajame pareiškime 
kongresas skelbia, jog sociali
nes struktūras šalyje keičiant 
kiekvienas katalikas duos savo 
įnašą bendrajam labui. Kartu 
Meksikos katalikai pasauliečiai 
mato vis didesnį reikalą palai
kyti dialogą su Bažnyčia ir hie
rarchija — sakoma tame Mek
sikos Pažangos Kėlimo kongre
so viešame pareiškime.

Demokratų konvencijos Chicagoje 
laikinasis pirm. šen. Daniel Onouye 
iš Havajų.



IDEOLOGINIS ASPEKTAS 

LAISVINIMO KOVOJE
Varpininkų suvažiavimą prisimenant

Varpo” 80 metų sukaktuvi
niame suvažiavime Pottawatta- 
mie, Mieh., iškeltos mintys’ ir jų 
diskutavimas sutraukė ne tik ne
mažų būrį artimų “Varpo” ben- 

radarbių bet ir visų mūsų veiks
nių atstovus. Tarp kitų žymių 
mūsų visuomenės veikėjų daly
vavo Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, PLB pirmininkas J. Bačiū- 
nas ir Alto pirm. inž. J. Bart
kus.

. Atgaivinimas politinės, kultū
rinės ir ekonominės laisvės sąvo
kos yra ypač iškeltinas šiandien, 
pasimetusių generacijų ir dabar
tinės civilizacijos išgyvenamo po 
sūkio pereinamajame laikotarpy 
je. Žmogaus prigimtinių teisių ir 
žmoniškumo principai šiuo me
tu vis daugiau ir efektingiau tu
ri būti keliami pavergtųjų tautų 
narių, kad parodyti pasauliui 
kaip žiauriai ir klastingai jie yra 
laužomi diktatūrinėj Sovietų Są
jungoje, kur sistematingai per 
pramonę ir industrializaciją yra 
vykdomas tautų genocidas. To
dėl yra pribrendęs reikalas at
naujinti pasauliui domokratinės 
laisvės sampratą, paremtą žmo
niškumo principais o ne bolše
vikinės diktatūros melu, klasta, 
smurtu ir teroru. Šis klausimas, 
aktualus ir svarbus mūsų kovai 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, yra glaudžiai surištas su 
žmogaus ir tautos laisvės ir žmo
niškumo principais, kurie visuo
met buvo dr. V. Kudirkos ir ki
tų varpininkų švyturiu. Už tat jis 
ir buvo taikliai parinktas nagri
nėti, išeinant iš šių dienų socio
loginės struktūros keitimosi ir ide 
ologinės perspektyvos.

Prelegentas dr. K. Karvelis iš 
Detroito savo paskaitoje nagrinė 

**■ jp laisvėsHdealo sąvoką ir jos pri
taikymą šių dienų gyvenimo pra 
ktikoje. Prelegentas iškėlė faktą, 
kad sovietų ir amerikiečių mo
kyklose auklėjimui nėra skiria
mas tinkamas dėmesys. Galima 
tik pridėti, k'ad JAV jaunimas y- 
ra pamiršęs kaip sunkiai buvo iš
kovota laisvė ir nepriklausomy
bė ir mano, kad laisvas gyveni
mas yra savaime suprantama 
kasdienybė ne tik šiame bet ir 
kituose kraštuose. Gi Sovietų tau 
tų jaunimas nežino kokia iš tik
ro yra demokratinė laisvė, nes 
jis jos nėra išgyvenęs, gal tik pra
deda šiek tiek apie tai pagalvo
ti. Prelegentas pabrėžė, kad šioj 
ideologinėj kovoje turi būti va
dovaujamasi vakarų demokrati
jų žmoniškumo nuotaika, žmo
gaus prigimtinių teisių principu, 
meile ir respektu kitų tautų vi
suomenių atžvilgiu, pavergtųjų 
tautų draugyste, Laisvos Euro
pos bendruomenės idėjai ir eina

ma pacifistiniu ir kultūrinių ver
tybių keliu. Sovietijos maištau
jantieji intelektualai yra mūsų 
natūralūs sąjungininkai.

Visuose kraštuose žmogus turi 
būti auklėjamas žmoniškumo, de 
mokratijos, socialinio teisingumo 
ir moralės šviesoje. Ir mes turi
me keisti savo laisvės kovos me
todus, pereidami iš savo tautinių 
pajėgų ratelio į tarptautinę ko
munizmo priešų draugiją.

Mūsų laisvės kova yra įtakoje 
senos nusistovėjusios rutinos, at
silikusios ir svetimo savo inte
lektualiniu supratimu ir ideolo
gija. ELTA žinios, laikraščiai ir 
žurnalai turi iškelti laisvės prin
cipą prieš ideologinio komuniz
mo doktriną. Ir į šią akciją turi 
įsijungti visi jaunosios kartos aka 
demikai, skleisdami šią idėją sa
vo universitetuose ir organizaci
jose. Vliko reforma turi būti pa
kreipta ne organizacine prasme, 
bet idėjine, kad nenustelbtų pa
grindinio jo veiklos tikslo — Lie 
tuvos laisvinimo. Komentuojant 
prelegento paskaitą ir priimant, 
kad jėgos principas tautų san
tykiuose yra atmestinas, negali
ma sutikti, kad Lietuvos laisvės 
raktas neglūdi didžiųjų pasaulio 
jėgų konflikte. Todėl reikia bu
dėti ir tam momentui tinkamai 
pasiruošti. Lygiai, negalima pri
imti visiško jėgos atmetimo lais
vinimo kovoje (pvz.: pogrindžio 
organizacijos už geležinės uždan 
gos, Pueblo laisvinimo akcija ir 
pan.).
Įdomūs koreferentų pasisakymai

Dėl dr. K. Karvelio paskaitos.
Koreferentas Vliko pirm. dr. 

Valiūnas, kalbėdamas apie tarp 
tautinę laisvinimo akciją, paste
bėjo, kad europiečiai dar nesu
pranta laisvės evoliucijos. Dau
guma lenkų dar nori Vilniaus, 
gudai — visos Lietuvos. Vokiečiai 
neleidžia lietuviškos radijo prog
ramos. Rusai galvoja apie rusų 
imperiją. Satelitiniai kraštai nori 
plėsti kultūrinius ryšius. Kalbė
damas apie Vliką pažymėjo, kad 
jo statusas turi būti išlaikytas. 
Jei Vliką sudarytų rinkti atsto
vai, tai jis nustotų savo statuso. 
LB turėtų organizuoti laisvės ide 
ologijos ir žmogaus teisių UN 
Charter simpoziumus universite
tuose ir studentų organizacijose 
per jaunosios kartos akademi
kus.

Koreferentas dr. K. Šidlauskas 
pabrėžė reikalą gilinti tarptauti
nio komunizmo skilimą ir stp- 
rinti laisvės idėją jaunimo tarpe. 
Jaunimas auga pragmatizmo ir 
naudos dvasioje, kurioje nėra lai 
svės idealo, yra tik materialinė 
pažanga. Tautų politinės laisvės

Varpo suvažiavimo simpoziumo dalyviai. Iš k. j d.: dr K. Karvelis, J. Daugėla, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, M. 
Mackevičius, dr. J. Valaitis ir A. Zaparadkas.

ir rasių ekonominės laisvės sąvo
kos yra sumaišomos. Reikia iškel
ti kolonijų laisvę, kurios didžiau
sias priešas Societų Sąjunga. Ko
referentas dr. J. Valaitis paryški
no intelektualų vaidmenį pri
eiti prie laisvinimo idėjine pras
me, evoliucijos keliu, įsisąmonin 
ti Nepriklausomos Lietuvos vizi
ją per demokratinės idėjos akcen 
tavimą. Dabartinėje padėtyje rei
kia mokėti išskirti režimą nuo 
tautos.

Koreferentas agr. J. Daugėla 
skatino išlaikyti politinį emigran 
tų pobūdį. Yra dalis jaunimo, 
kuriam įdomios politinės emigra 
cijos problemos. Šis jaunimus yra 
aktyvus ir Vliko sesijose. Laisvės 
kovoje vyrauja politinis moty
vas. Žmogaus teisių kovoje — 
daugiau ekonominis. Yra pavo
jaus netekti lietuviško charakte
rio ir tautiškumo. Iš kitos pusės, 
lietuvių tautos istorija rodo, kad 
politinis ir ideologinis pasiskirsty
mas niekuomet nebuvo išvengia
mas. Dirbtinas atsiribojimas, yra 
negalimas. Vliko taryba turi būti 
ta jo veiklos institucija, kuri iš
keltų ideologinį laisvės aspektą 
ir principus laisvinimo kovos me 
todikoje, Koreferentas inž. A. Za 
parackas iškėlė daug vertų dėme
sio faktų ir praktiškų laisvinimo 
idėjų: ruošti viešų paskaitų ciklą 
apie komunistinę “Gerovę”, duo 
ti naujų atsakymų lietuviškiems 
komunistams ir į jų propagandą 
panaudojant nepriklausomą ra
diją ir kitas komunikacijos prie
mones, nes Radio Free Europe 
diskriminuoja, steigti nepriklau
somybės bylos archyvą, duoti e- 
fektyvią pagalbą Diplomatinei 
tarnybai (ne vien tik palikimų

per annum 
on regular savings

per annum 
on investment bonus

5.25

Savings Insured to $15,000.00
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

FRANK’S TV and RADIO INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

reikalu), ieškoti draugų Europo
je, skleisti ir populiarinti suvie
nytos Europos idėją, ruoštis ilgai 
laisvės kovai, iškelti komunisti
nės santvarkos žalą ir skriaudas 
Lietuvai, pertvarkyti veiksnių ak 
ciją, apjungiant panašių ideolo
gijų organizacijas, propaguoti 
veiklos bazavimą New York, Los 
Angeles ir Chicago apylinkių ri
bose, veiksniams lankyti koloni
jas ir informuoti visuomenę per 
suvažiavimus, stengtis išplėsti ko 
munikaciją su pavergtąja tauta 
per radiją ir kitais keliais, išnag
rinėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongreso politinę rezoliuciją 
ir pagal ją pasitraukti ne tik mū 
sų kartos bet ir antros ir trečios 
kartos jaunimą, mišrias šeimas, 
paruošti koncentruotą brošiūrą 
APIE Lietuvos tragediją jauni
mui; visur ir visada vadovautis 
tolerancijos ii demokratijos prin 
cipais.

Vliko atstovas agr. J. Audėnas 
kalbėjo apie lietuvių atstovavimą 
tarptautinėse organizacijose. Lie 
tuva organizuotai yra atstovau
jama Pavergtųjų Tautų seime, 
Žaliajame Internacionale, Krik-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60682. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

%

ščionių Demokratų internaciona 
le, Socialistų Internacionale ir, 
neorganizuotai, pavienių asme
nų — ABN. Jei Paryžiaus lenkų 
laikraštis “Kultūra” palankiai at 
siliepia apie lietuvius ir Lietuvą, 
tai dauguma lenkų vis dar laiko!
-VT.l . . 1 • • • • J o. U11I1 ll\J XI OV>XXXXXXVf OVXOXu7XX.a.X“Vi nių savo miestu. Baltieji rusat d kurfs dirbtinas. Sį skal 
,„,i_. Kerensky nusistatymo, dymQ darbą tęsia ir žurnalaslaikosi
kad Rusija negali būti skaldoma. 
Liberty radijas nenori kalbėti a- 
pie nepriklausomą Lietuvą. Laik 
raščiai turi duoti Elta žinių ko
mentarus. Lietuvoje žmonės ne
skaito “Tiesos” ir kitų oficiozi- 
nių laikraščių. Nors ir pasyviai, 
kova yra vedama prieš okupan
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LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 

DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. WESTE RN AVĖ. 

TEL. GRovehilI 6-7575

tą. Vliko seimas turėtų paruošti 
priemones ir būdus kovai iŠ ide- 
loginės pusės.

A. Devenienė iš Los Angeles 
paryškino nuomonę, kad ir BAL 
Fas ir LB iš esmės yra politiniai 
veiksniai ekonomine ir ideologi
ne prasme, o Vilkas — visų gal
va. Atominio, ar kitokio konflik
to reikšmė Lietuvos laisvinimui 
taip pat nėra išnykusi.

Dr. Vasonis iš Detroito iškėlė 
jaunimo pažiūrą į nepriklauso
mą ir satelitinę Lietuvą. Jei pil
na nepriklausomybė dar nėra į- 
manoma, reikia siekti artimesnio 
ir realesnio kelio, kuriuo jau po
ra metų eina Santara-Šviesa. Par 
tizanų žuvimas buvo vadovavu
sių žmonių klaidų pasekmė. Su
važiavimo rengėjas A. Kučys at
sakė, jog partizanų niekas never
tė kovoti. Jie visi savo noru ko
vojo už laisvę ir daugelis pasi
rinko laisvą mirtį, o ne gyveni
mą priespaudoje. Universalinė 
laisvės bazė yra per daug neaiš
ki. Jaunimas yra atitrūkęs nuo 
tikrosios laisvės kovų. Mes dabar 
turime iškelti laisvę, kaip verty
bę. Dr. V. Sruogienė paaiškino 
apie jaunimo ir senimo susiskal

“Metmenys”. Reikia prie tos pra
rajos išlyginimo prieiti iš abiejų 
pusių. Dr. K. Karvelis savo už
baigiamajame atsakyme akcen
tavo, kad praktika yra techniki
nė kliūtis ideologinei kovai. Mes 
esame per maži kalbėti vieni. Už 
tat turime pasikinkyti universa

linės laisvės idėją. Turime įsi- 
junti į akademikų kovą už kol- 
chozininką ir už sujudimą sovie
tų intelektualų. Mums supranta
ma universalinė laisvė nėra. įiau 
šių ir deginimo laisvė, nei dr. 
King nušovėjų laisvė, nei Kerens
ky skelbtoji laisvė.

y V. Motušis

l0® — 20® — »O% pigiau mokeatt 
ui apdraudę nno urnlen Ir automo
bilio pa*

F R A N K ZAPOLIS
R2Oft% W'est 9f>th Street 

CJhlcaRO. Illinois 
Ttel. OA 4-6654 Ir «K 6-4S39

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. SeSta- 
dlenlala Ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago. nitools 606299 

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Strėle parodyta vieta, kur į Hida upę Japonijoj nusivertė du autobusai. 
Iš 104 asmenų išsigelbėjo tik trys.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Weslern. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

. -....-......................................... - ..... .........



ARKIVYSKUPO ŽODIS 
DIEVO APVAIZDOS 

PARAPIJOS REIKALU
Naujos bažnyčios statymo komi 

tetas turėjo antrų pasikalbėjimų 
su Detroito arkivyskupu John F. 
Dearden. Sį kartų nuvažiavo ku
nigas Mykolas Kundrotas, Juozas 
Chaps, Antanas Dainius, Elzbie
ta Paurazienė, Rapolas Valatka 
ir Pr. Zagreckas. Prašyta, kad 
nauja parapija būtų kaip dabar
tinė — lietuvių ir kad gautume 
lietuviškai kalbantį vikarų, pa 
dėti mūsų klebonui Kundrotui.

Visa valanda praleista tarian
tis, kad nauja parapija būtų lietu 
vių. Arkivyskupas norėjo, kad 
nauja būtų teritorine, tokia kaip 
paprastos parapijos, aptarnau
janti visus katalikus tame rajo
ne, tik lietuviai galėtų vartoti lie 
tuvių kalbų per pamaldas. Jo žo
džiais “It would serve the Lithu- 
anians also.” Jis sakė svetimų kai 
bų bažnyčios baigiasi. Jo žodžiais 
“language churches are being 
phased out.”

Pasirodo, kad mūsų maišytoje 
parapijoje mažiau kaip pusė lie
tuvių ir iš jų vienų suaukotų pi
nigų negalėtų apsimokėti išlai
dų. Mes sakėme, kad mums pri
žadėjo nauji ateiviai prisirašyti 
naujoje parapijoje užmiesty, jei 
gausime lietuviškai kalbantį pa- 
gelbininkų, kų mums pažadėjo 
dr. A. Damušis ir patys ateiviai 
per susirinkimų jo pakviesti.

Prelatas matė, kad nepasiduo
dant, tai baigiant pasakė klebo
nui: ‘ Father Kundrat, you get a 
Lithuanian assistant” — gaukite 
lietuvį vikarą. “Aš jums duosiu 
vienus metus man parodyti, kad 
jūsų parapija galės išsilaikyti.” 
Reiškia, kad daugiau būtų lietu
vių parapijoje ir daugiau įeigų, 
kad padengtų išlaidas. “Po to 
dar turėsite vienus metus bažny
čiai pastatyti”.

Vieta naujos bažnyčios bus 
and Nine Mile Road ir Beech ar
ba ant Seven Mile Road ir Mer- 
riman. Tai nustatys parapiečių 
balsavimas ir diecezijos vienų m. 
bandymo rezultatai.

Dalykas aiškus — mes turime

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda •‘‘Plaster Board". Visų rūšių

g-rindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

LIETUVIŠKU MELIODIJŲ 
RADIJO VALANDA

lrdima kiekv. šeštadieni 3:00—4:0d 
. p, iš Detroito stoties \V.JI.B — 
400 kil. — AM.

Pranešėjai: PATRICIA BANDŽA 
AT, GIS ZAPARACKAS.

Vedėjas — RAIjPH VALATKA.

5756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
tel. 273-2224

virš pusę. milijono dolerių staty
ti gražiausiai lietuvių bažnyčiai. 
Grįžkite lietuviai, prisirašykite 
dabar, bus lietuviškos pamaldos 
ir bus lietuviškai kalbantis pagel 
bininkas. Tai yra arkivyskupo į- 
sakymas.

Pirm. Dainius

TRUMPAI

—Jėzuitas tėvas Petras Daugi 
ntis atvyko iš Montevideo (Urag 
vajaus) dalyvauti Pasaulio LB 
seime. Nuo birželio pabaigos be
sisvečiuodamas JAV, trumpai pa 
buvojo Dainavoje ir buvo atvy
kęs į Detroitą, kur aplankė gimi
nes ir savo jaunystės bei mokslo 
draugą — jūsų korespondentą.

— Vaikų žaidimų ir varžybų 
šventė Dainavoje ruošiama rug
piūčio 25 d. Po 11 vai. pamaldų 
bus trumpa pertrauka užkan- 
džiams ir apie 1 vai. prasidės vai 
kų šventė, varžybos, komiškas 
sportas. Rengėjai — Detroito glo 
bos komitetas — laimėtojams y- 
ra paskyręs nemažai dovanų ir 
prašo tėvus tą dieną savo vai
kus iki 14-15 metų atvežti į Dai
navą.

— Finansų skyrius šiomis die
nomis pasiuntė Jungtiniam fina 
nsų komitetui ketvirtą tūkstantį, 
kurį suaukojo mūsų kolonijos lie 
tuviai. Aukas ir dabar galima į- 
teikti komiteto nariams.

— Paskaitą apie Vydūną rug
sėjo 15 d. 12 vai. L. namuose 
skaitys svečias iš Australijos, ra
šytojas, pedagogas Antanas Krau 
sas. Šį minėjimą Mažosios Lietu
vos žadintojui, veikėjui, filosofui 
ir rašytojui ruošia Detroito šau
lių kuopa, jo 100 metų gimimo 
sukakčiai atžymėti.

— Literatūros vakarą rugsėjo 
28 d. L. namuose ruošia L. Na
mų draugija ir D.-G. klubas. Va
karo programą išpildys rašytojas 
Pulgis Andriušis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras.

— Lietuvių namų šeštas tra
dicinis balius — koncertas įvyks 
spalio 12 d. L. namuose, daly
vaujant iš Clevelando solistei Ju 
zei Krištolaitytei-Daugėlienei.

— Jaučio kepimas Dainavoje, 
kurį ruošia Detroito globos ko
mitetas, įvyks rugsėjo 22 d.

— Dariaus-Girėno klubo tra
dicinis balius — koncertas įvyks 
lapkričio 9 d. L. namuose. Pro
gramą išpildys Ryto Babicko va
dovaujamas Clevelando vyrų ok
tetas.

— Dainavos rudens balius į- 
vyks Armėnų salėje (Ford road) 
lapkričio 16 d. Ruošia Detroito 
globos komitetas.

—L. žurnalistų s-gos centro 
valdybos posėdis įvyks rugpiūčio 
23 d. Detroite rašyt. Vyt. Alanto 
namuose.

— Šaudė Detroito šauliai. Rug 
piūčio 18 d. Kodačių vasarvietėje 
Detroito šauliai, dalyvaujant jū 
rų šauliams pravedė šaudymo 
rungtynes, kad būtų galima su
daryti ekipą į JAV ir Kanados 
šaulių šaudymo varžybas Daina 
voje rugpiūčio 31, rugsėjo 1 ir 2 
d. Laimėjo jauni šauliai. Pirmą

Dainavos1 šimtininkų susivažiavimo mitu mergaitės atlieka programą. Nuotr. K. Sragausko

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. rugpiūčio 22 d.

MtSli KOLONIJOM
Hartford, Connecticut
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KŪRIMOSI KELIAI, SUNKU

MAI IR TIKSLAI
Ši paskaita skaityta New Ha- 

vene L. B. Hartfordo apygardos 
suvažiavime. Paskaitą skaitė inž. 
Valerijonas Balčiūnas. Ji per
duota ir per lietuvių “Tėvynės 
Garsų” radijo valandą. Paskai
toje prelegentas pažymėjo, ka’d 
“į moderniųjų laikų erą lietuvių 
tauta, nors būdama ir didelių 
gabumų, išėjo kaip mažas viene 
tas, apsuptas imperialistiniai nu 
sistačiusių kaimynų. Dėl to Lie
tuva pasidarė tipiškas mažųjų 
tautų tragedijos pavyzdys su vie

nu gyvenimo tikslu: kaip išsi
laikyti ir kaip neišnykti šiame 
žiauriame pasaulyje; taigi ko
voti dėl fizinės savo egzistenci
jos.

“Šiame amžiuje Lietuva pra
rado 1,5 milijono gyventojų. Pu 
sė to skaičiaus buvo sunaikinta 
priešų, kita pusė išemigravo ar 
apleido kraštą, kaip pabėgė
liai.”

“Jei nužudytųjų nebegalima 
sugrąžinti, tai kyla klausimas, 
kas atsitiks su lietuviais, iš
barstytais po visą pasaulį? Ar 
jie Lietuvai taip pat paliks pra
rasti, kaip tas Lietuvos auksas, 
paliktas didžiųjų bankų rūšy
se? Lietuvių tautai jos sūnūs ir 
dukros daug vertingesni negu 
tas auksas, tad į juos reikia at
kreipti dėmesį.’’

“Lietuviška kultūra, gražiai 
klestėjusi šiame krašte pirmo 
je šio amžiaus pusėje, palaips
niui ėmė mažėti, kai senieji imi 
grantai ėmė išmirti. Teisybė, 
nauja lietuvių atvykėlių banga, 
pasiekusi šį kraštą šio amžiaus 
viduryje, vėl iškėlė lietuviškos 
kultūros liepsną į aukštybes. 
Bet kas bus, kai ir šie paskuti
nieji užmerks akis? Tada liks 
tik žarijos, pridengtos pele
nais... Juk didžiuma lietuvių pa

vietą laimėjo Jonas .Šostakas ir 
jam buvo įteikta šaulio VI. Sele- 
nio pereinamoji taurė. Antrą vie 

į tą laimėjo Algimantas Plečkaitis, 
trečią — Vitalis Šeputa, jiems į- 
teįktos dovanos — knygos.

— Pasiųskime gražuolę į Miss 
Lithuania rinkimus. Pasaulio L.
Bendruomenės seimo metu rug
piūčio 31 d. New Yorke įvyks 
Miss Lithuania rinkimai. Lietu
vaitei laimėjusiai Miss Lithuania 
titulą bus įteikta pereinamoji Gi 
ntaro karūna ir 300 dol. piniginė 
dovana, II-rą vietą — 100 dol. ir

.50 Detroito LB a jįjjUonjų jau nedalyvauja lietu- 
pyhnkes jaunimo sekcija pasita- vį§kame gyvenime. Faktai ro-rusi su jaunimo organizacijų at
stovais, nutarė į New Yorką pa
siųsti bent vieną mūsų apylinkės 
kandidatę ir paremti jos kelionės 
išlaidas. Rugpiūčio 23 d. 7 vai. 
L. namuose tam reikalui ruo
šiamas pobūvis ir bus atrenka
mos kandidatės Miss Lithuania 
varžyboms New Yorke. Jaunimas 
prašomas gausiai pobūvyje daly
vauti, gi netekėjusios lietuvaitės 
ne jaunesnės kaip 18 metų am
žiaus ir patenkinamai mokančios 
lietuvių kalbą dalyvaukite varžy 
bose.

— Parengimų kalendorių veda 
LB apylinkės valdybos narys Jur 
gis Idzelis, todėl ne tik organiza
cijos, bet ir pavieniai asmenys 
ruošiantieji didesnius subuvimus 
turėtų užregistruoti kalendoriuj. 
Rudeniui artėjant jau įvyko ne
susipratimų, kai kelių organiza
cijų parengimai išpuolė tuo pat 
metu. Nebūkime apsileidę ir pra 
neškime apie parengimus J. Id- 
zeliui tel. 274-4506.

(sln)

do, kad lietuvybė nyksta, lietu

viai asimiliuojasi daug grei
čiau negu kitos tautybės. O 
tai yra tragedija, nes be lietu
vių kas gi kitas reikalaus lais
vės nuskriaustai ir rusų-komu- 
nistų pavergtai tautai. Be jų 
balso Lietuva galės būti greitai 
užmiršta.
Pasvarsčius šią problemą, rei

kia pasakyti, kad lietuviai iš
eiviai praleido vieną labai dide
lės svarbos darbą — tai turė
ti savo centrinę instituciją ar 
organizaciją, kuri rūpintųsi lie
tuvybės išlaikymu. Be to, lie
tuviai labai linkę skaldytis. Tu
rime per tūkstantį visokių or
ganizacijų, kurios juda, neturė
damos vienos orbitos apie cen
trinį daiktą. O tokį judėjimą 
galima pavadinti spalvingu cha 
osu. Kiek čia yra paraleliz
mo darbe, visuomenės lėšas 
leidžiant ir t.t. O to rezultatas 
— besitęsiąs lietuvybės nyki
mas, kurio mūsų priešai taip 
godžiai laukia.

Susipratusioje lietuvių visuo 
menėje tokia lietuvių maišatis 
jau seniai kėlė susirūpinimo. 
Gana pavėluotai susikūręs Al
tas tarytum turėjo pasidaryti 
centrine institucija J. A. V-bių 
lietuviams. Tačiau ši organiza
cija, Altas, nesugebėjo užmeg- 
sti tampresnių ryšių su lietu
viškos visuomenės mase ir ne
buvo aktyvus kultūrinėje srity
je. Šiai organizacijai trūko di
dingo plano lietuvius apjungti 
ir jiems vadovauti.

Reikalas turėti vieną nepar

tinę lietuvių organizaciją vi
siems už Lietuvos ribų gyve
nantiems lietuviams pagaliau, 
pajudėjo, paskelbus J.A.V. Lie
tuvių bendruomenės aktą 1951 
metų lapkričio 18 d. Oficialus 
L. B. inkorporavimas valdžios 
's aigoje įvyko 1952 metų va
sario 15 d. Connecticuto valsti
joje. "dvokatui Pranui Mončū- 
nui (Fran’’ Monchun) šį reika 
lą patvarkius. Reikėjo tačiau

'devynių metų, kad inkorjaoruo- 
‘a L B. galėtų pradėti veikti”.

“L B. nesužlugo. Iš mažos 
sėklos ji išaugo į didelį medi, 
nes lietuvių visuomenė tokios 
organizacijos pasigedo. Būdin
ga, kad įsisteigęs Lietuvių fon
das savo veiklą pasirinko de
rinti su Liet. B-ne. Greitai pa
gal J.A.V. L.B. pavyzdį ir ki
tose valstijose įsisteigė arti 20 
Liet. bendruomenių, kurios su
kūrė Pasaulio Lietuvių B-nę. 
Ir atrodo, kad lietuvių svajo
nė turėti vieną nepartinę cent
rinę organizaciją išsipildė, nors 
ir labai pavėluotai. Dabar ga
lima tikėti, kad lietuvybės pa
saulyje nykimas bus bent sulė
tintas.

“Remti L.B. yra svarbu ir 
tais sumetimais, kad ji yra įsi- 
apreigojusi ir šiam kraštui, 
kuris atidarė savo vartus, kad 
laisvai galėtume gyventi. In
korporuojant L. b-nę, tarp kitų 
nuostatų buvo ir šis: remti ir 
ginti J.A.V. konstituciją ir A- 
merikos demokratijos idealus. 
Šiandien J.A.V. konstitucija ir 
jos demokratinė santvarka yra

J

J
Kam reikia sudaužyta auto ištiesinti ar nuda

žyti — kreipkitės į H R L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisija, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
matei

šv. Tėvo Pauliaus Vl-tojo kelionei į Eucharistinį kongresą paruošiamas Colombian oro linijos lėktuvas 
Bogotoje.

PLEASE...
prevent forestfires

Į pavojuje, grąsoma jos Pr'iešų 
išorėje ir viduje. Amerikiečiai 
nepakankamai p a i n formuoti 
apie komunizmo tikslus pašau 
liui pavergti. J.A.V. tauta už
klupta nepasiruošusi atremti 
klastingam valstybės pagrindų 
g iovimo darbui, vykdomam de 
mol'ratinės santvarkos priešų, 
HinfUtravusiu i snav.dn. orga

nizacijas, mokslo įstaigas, į tau- 
inių r : ,'sini”. mažumų visuo-

■ nę ir kitur. Mums, lietu
viams. kaip iš patyrimo dail

iau žinantiems apie klastingu
mą komunizmo, yra pareiga 
tvirtai stoti Amerikos demokra
"izmo gynybon”.

„Savo pareigą galėsime at
likti tik susivieniję, įsijungę į 
Liet. b-nę. Liet. bendruomenė 
yra tas mūsų pačių pastatytas 
rūmas, kuriame susibūrę galė
sime vieningai veikti ir įvyk
dyti savo uždavinius Lietuvai, 
lietuvių tautai ir J.A. V-bėms.”

—J. Bernotas

SEWER TROUBLES?
LlCensed, Bondcd & Insured. "Catch 
busins” Išvalomi ir "deodorlzed — 
$5.00. Electric power rodding. At
liekamo visus KANAIilZACI JOS^ 
TAISYMO DARBUS. Joks darbas nei > 
per dldejls nei per mažas. Kalną ži
nosite prieš pradedant darbą. Jei 
nesutvarkysime jūsų problemos, nie
ko nemokėsit. 24 vai. patarnavimas.

M1DVVEST SEVVERAGE 
& DRAINAGE

Skambinkit 342*6028

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT. by M. Va- 

riakr jytė-lnkenienė. Išleido Lithuanian Catholie Press Society, 
Chicago 29 Tll Kntrns leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago. 1958 m 144 psl. . $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS. Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago. 1958 m. 112 psl................ $3.00

VALANDOS IR AM2IAI, religiniai pasakojimai ir legendos. 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl. . . $1.00

šV PT.TTTM X redagavo kun. Jonas Petrėnas Išleido Ateitis. 
1958 m 255 nsl......................................................................... $3.00

SKELBK ŽODI. pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms Prel Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais. 
150 psl. ........................................................ $2.00

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................ $3.00

MOTINA Juozas Prunskis, dail. Viadas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 p&i.......... .... ........................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis 
išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iiiustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96
puslapiai ............... $4.00

Illinois State g.v \ entojai prie kainos turi pridėti 5% taksų.

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST- RUGPIŪČIO MEN. 22, 23 ir 24 D.D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-29

CAMUS GRANDE Fine Champagne
COGNAC Fifth

MEISTER BRAND V.S.O.P. Imported 
GERMAN BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

$5.98

$4-89

Fifth $4-98

STOCK IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH 30 Oz. Rottle $-| 69

ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof 
Imported CANADIAN WHISKY Fifth

LIME, ORANGE, YVILD CHERRY or 
CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth

CUSiENIER Imported Cherry, Blaokberry 
or Apricot Liąueur Fifth

SKIP’S LONDON DRY GIN or VODKA
80 Proof

$4-89

$2.98

$3-49

IIAMM’S BEER 
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles

V2 cai$6.49

$3.69
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Maria Gianarist 5 m., sveiksta 
Houston, Tex., po to kai jai buvo 
įdėta 11 .m. berniuko širdis. Tai 
pirmas vaikas, kuriam padaryta 
tokia operacija.

CHICAGOJE
DIRIGENTO ŽMONA 

SMUIKININKE
Grant Parko koncerte rugp. 

21 ir 23 d. diriguoja Irwin Hoff- 
inan, o jo žmona Esther Glazer 
bus solistė smuikininkė. Pro
gramoje Haydno Simfonija nr. 
99 ir jo Koncertas nr. 1 smui
kui, ir Stravinskio Koncertas 
smuikui ir jo Firebird suitas. 
Rugp. 24 ir 25 d. bus koncerti
nė versija Verdi operos La Tra
viata. Įėjimas nemokamas,

MOKESČIAI UŽ 
PASISAVINTĄ TURTĄ

Paul Picikle, gyvenąs Arling- 
ton Heights, 1964 m. rastas 
kaltu už pasisavinimą $790,000 
iš iTinley Park taupymo ir sko
linimo bendrovės asmeniškiems 
reikalams. Šiomis dienomis In- 
temal Revenue tarnyba reika
lauja ,kad jis už tai užmokėtų 
gana stambius pajamų mokes
čius.

VIENUOLE ATSISAKĖ 
PREZIDENTŪROS

Vienuolė sesuo M. Olivia Bar- 
rett atsisakė Šv. Ksavero mer
gaičių kolegijos prezidentūrą. 
Kolegija yra prie Central Park 
ir 103-čios. Pasilikdama vienuo
le, ji dirbs pilną laiką prie Illi
nois valstijos žmogiškų santy
kių komisijos.
AREŠTAVO ĮTARIAMUOSIUS

Chicagos policija areštavo du 
civiliai apsirengusius vyrus fo
tografuojančius yipius ir jų tre
niruotės eigą Lincoln Parke. 
Vyriškiai parodė savo tapaty-

bės korteles. Jie buvo iš JAV-ių Našlė pigiai parduoda gražią 7 
kariuomenės žvalgybos. Polici- kamb. mūro rezidenciją Maruuette 
ja juos paleido. P^e. Platus lotas, mūro garažas,

elektr. durys, daug priedų. 
RE 7-7202.

Tel.

MISCRLLANEOUS

fi-S =

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

i Apylinkėje 65 Ir Artesian savinin- 
POPIEŽIUS PRIĖMĖ GRAIKU kas parduoda 2-jų būti, mūr. na

ivi HTROPOUTUS mą 5 ir 6 kamb. $29.500.
| 737-4254

Popiežius Paulius VI privačio
je audiencijoje priėmė tris 
stačiatikių graikų metropolitus: 
zostomą iš Myros ir Mymeoną 
Amaralios iš Irenipolous; visi 
jie priklauso ekumeniniam Kons 
Krizostomą iš Neocezarėjos, Kri 
tantinopolio patriarchatui. Juos 
lydėjo stačiatikių graikų Vene
cijos archimandritas Cheruvim.
Stačiatikių metropolitai perda
vė popiežiui Konstantinopolio 
patriarcho Atenagoro sveikini
mus, prisimenant vienų metų 
sukaktį nuo popiežiaus atsilan
kymo Istambule. Graikų metro
politai pareiškė nuoširdų tikin
čiųjų troškimą, kad visos krikš
čionių bendruomenės dar labiau 
sutvirtintų tarpusavio brolišku
mo ryšius.

Apylinkėj 68 ir Campbell — 6
baitai rūsy. Savininkas. $73,000. 
4764851.

Parduodu 9 kambariu mūrą.
$110 pajamų per mėn. ir 5 kamb. 
butas savininkui. Maruuette pke. 
$18.500. Tel. RE 7-7201.

7 kamb. bungalow, centrai, gazu 
šildymas, 30 p sklypas. 57 tr Maple 
wood.

3 butai Ir krautuvės patalpa. $360 
pajamų per mSn. 51 Ir Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalow, t
metu. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-239(1

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas.
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

REALTY

— Amerikoje pirmasis gyven
tojų surašinėjimas įvyko 1790 
rugpiūčio 1 d. Tada rasta 3,939, 
214 gyventojai.

PROGOS-OPPORTŪNITIES

Parduodamas arba išnuomojamas 
restoranas. 50 sėd. viet. $80,000 
met. pajamų (gross income). Gera 
proga pradėti arba tęsti biznį. | 
Pardavėjas išmokys vesti tą res
toraną. 141 Fi*henman’s Wharf, 
Redondo Beach, California 90277. 
(Los Angeles)

DĖMESIO !

J . BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

5% kamb. 11 m. mūr. bungalaw, 
prie 73 ir Rocktvell. Kitimai, gazo 
šlld. alum. langai $22.900.

3 būt. 2 aukšt.. didelis mūr. na
mas prie 63 Ir Kedzie 40 p. skly
pas, 2-auto mūr garaž. $35.900 ar
ba pasiūlymas.

04 aukšt. 20 m. švarus mūr. na
mas 5—4 kamb. prie 71 Ir Sacra- 
mento. 40 p. sklypas. Taksai $350.00. 
2-auto garai. $29.500.

12 buto mfir. prie 67-tos ir Rock- 
tvell. $13.500 metinių pajamų. Kaina 
$78,600. ĮmokSjas $15,000 savininkas 
duos paskolą.

Naujas de luxe 2 aukštų mūr. 
Maruuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui Ir 4 nuomos skolai mokttl. 
$74,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAS — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St Tel. 925-6015

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

2457 West 6#th Street 
TeL HE 4-7482

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58tli Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050

RADIO PROGRAMA
.seniausia L,i<-tuvių Krfilo Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos veikia sek 
madieniais nuo l:0o iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda * 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Buitie Elorists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Bfoadway, So. Boston Mass. Tel, 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
benraštis “Drangas”

HELP~tVANTElT— MOTERYS

Reikalinga šeimininkė namams be 
motinos. 2 mokyklinio amž. vai
kai. 5 dienas savaitėj. Galite gy
venti vietoje. Skambinti po 5 vai. 
vakaro — LU 2-8593.

STATOMI’, NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame (vairius pataitymus
Petrauskas Builders, Ine. 

Tel. 585-6285

APDRAUDU AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
mukėllmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditionlng , 
naujus Ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. IVestern, Chicago s, m.

Telefonas VI 7-S447.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

3b and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo- 
i kitę jį kitiems pasiskaityti.

DĖMESIO !

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas

SONATOS IR FUGOS
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus 
išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas knygų platintojus, kaina 
$500 Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knyga SIDABRINES KAMANOS, kaina $200

Illinois Stale gyventojai prie kainos turi pridėti 5% tal.su.

REAL ESTATF — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4045 So. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

Sąžiningas patarnavimas

PIRKITE KAI PIGU!
Didelis gražus 5 kamb.. 10 metų 

mūras. 2 auto. garažas, alumin. 
langai, įrengtas rūsys, arti Pulaski. 
$26,950.

Našlė parduoda švaru 4% kamb. 
mfir. Naujas gazu šildymas, 2 auto 
garažas. Apie 69 Ir Talman. $14,950.

8 kamb. med. apkaltas 2 aukštų 
namas. Marų. pke. $13,800.

S apurtmentų mūras. Apie $13,500 
pajamų Brangi vieta, naujas namas, 
pigi kaina. $87.700.

Gražus 1 ka aukšto, 2-jų butų, apie 
20 metų mūras. 5 Ir 4 kamb. Platus 
Lotas. 2 auto garažas. Maruuette pk. 
$28,450.

kamb., 12 m, mūr. arti Ka
binėti, centr. oro vSstnim., (rengt rū
sys, garaž. $27.500.

NauJ. (I butų mūr., arti Ford City, 
$11.000 pajamų, $82.500.

Geras med, apkaltas, 2 būt., 2 š!ld., 
garaž., arti mūsų. $16.300.

Med., 3 but., labai platus sklyp., 
garaž., atskiri šlld., Marq. Darkė. 
$19.700.

Apart. mūr. apie $9.000 pajamų ir 
kiti priedai. Marų. pk. platus sklyp., 
garaž. $59.600.

Apartni. mūras, 20 būt. supila 
apie $27.000 pajamų. Vertingas ir 
gražus objektas Marą. pk. $195.000.

3 butai Marųnette pke. Gazo šil
dymas, ceramlc vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marų. Parke. gazo šildymas, 
karpetai. garažas. $31,800.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th SU RE 7-7200

Tvarkingas, teteingan r greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Taa ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

*250 8. Mapknvnod Av.. OL 4-7450

lllliillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus, Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdmuda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8068
'iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiin

GENERAL OFFICE
Need permanent help for varied 
Office du ties. Light typing and 
steno helpful. Pleasant surround- 
ings with congenial staff. Good 
salary.

NORTHWEST 
FASTENER COMPANY

6843 Gross Point, Niles, Illinois 
Mr. P. Los, Tel. 647-0177

M 0 THE R S
FOR PART TIME WORK

Desiring to earn extra money 
vvhile their children attend school 
during the day, to do general Of
fice work. Typing helpful. Hours 
arranged to your convenience.

NORTHWEST 
FASTENER C0.

6843 Gross Point NILES
Mr. P. Los — 647-0177

HELP VVANTED «- VYRAI

GENERAL MAINTENANCE
Retired man. In dining rooma. k't- 
chen, operate automatic dishvvash- 
er. Long employment, if work iŠ’ 
satisfactory. Meals. Good working 
cond’s. 5 day wk. Wages and hours 
on inqitiiry. Fr. Fiore.

RQUINAS INSTITUTE
River Foresf, Iii, Tel.360-7562

SHIPPING CLERK
Experienęed — Days

ELRCTRO METAI. PRODUCTS 
8047 No. Montieello 

SKOKIE. ILLINOIS

DEPARTMENT MANAGERS 
Clerlcat _ fitoek Work — Cashlers
— in Dlsoount store. Rxper, helpful 
but not neeess. Perm. position. Full 
co. benefits with leading diHeount. 
Chain in oountry, Apply in person.

Z A Y R E
727 W. Golf Rd., Dės Plaines, III. 

PHONE — 437-3710________

Auto Mechanics
Voluime Chevrolet dealer can ūse 
all around mechanics in used car 
department. Top salary. Paid va- 
cation, hospitalization and many 
other benefits. Apply in person, 
see Mr. John,

Chevrolet on Michigan Avė.

CITY CHEVROLET
2301 S. Michigan Avė. 

Lumber Tally Man
Experienced, for wholesale lumber 
distributor. Usual fringe benefits. 
Mušt speak English.

RINN SCOTT LUMBER CO. 
2759 So. Kedzie Avenue 

Phone —. 247-4080

HEl.P U'ANTED - VYHAI

MARINE
ENGINEERS

U. S. Coast Gunrd Lieense

3rd Assistant
ENGINEER

Permanent Position

STEAM RESEARCH VESSEL
Phone Collect —
I*ORT CAPTAIN

(617) 548-1400

Woods Hole, Mass.
An Eųual opportunity employar

CHIEF OF STAFF 
PHYSICAL THF.RAPIST 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
SPEECH THERAPIST

Positions avallable In a multiplo disci
plinų, out-patlen.t rehabtlttatton cen- 
ter. Salary opon. Ekcollent fringe 
benefits. Write or phone: Executlvo 
Direetor.

The Rehabilitation Center 
01 Lorain County, Ine.

53S0 Oberlln Avė., Irfiraln, Ohio 44053 
Tel. (216 ) 282-6868

An Equal opportunity employer

HEIJP WANTED — VYRAI

DIE DESIGNER
Experienced' in Progressive design for multi-plant automotive parts 
manufacturing company. Presses up to 400 ton, gage to 200. 
Permanent position. ejcncllent fringe benefits. Plant loeation subur- 
ban Akron Canton area.

METAL STAMPING DIVISION

MONARCH RUBBER COMPANY
HARTVILLE. OHIO 44632 AC 216—877-9311

"An Eqiial Opportunity Employer"

REAL ESTATE
6 kamb. mūr. "BiiUt-Ins“, kokli 

nūs plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu Marų. pke. $21,500.

2 po 4 H kamb. apynaujis namas. 
Atskiri šildymai gazu, aliumin. lan
gai. 2 autom garažas. Netoli parko. 
$42.800.

fl kamb. medinukas. 2 vonios. 
Gražiai remodeliuotas. Nauja šiluma 
gazu. 2 autom, garažas. Netoli mū
sų įstaigos. $12,400.

4 miegamųjų apynauju mūr. šilu
ma gazu Centrallnls vėsinimas. 
Alium, langai. įrengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27,500.

5 butų, 10 metų mūras. Atskiri 
Šildymai gazu. Gražus namas, geros 
pajamos, lll-ta Ir California Avė. 
$69.000.

U butų, I metų liuksusinis mūras 
Pajamų virš $18,000 per metus. Piet
vakarių priemiestyje. $129,000.

14 butų mūr. Visi Išnuomuotl. 
Neaukštos nuomos. Pajamų virš 
$12.000 per metus. Maruuette pke 
$83,000.

100 x 220 p. sklypas prie ežero. 
26 minutSs nuo Chicagos. Geras su
sisiekimas greitkeliu. Labai graži 
vieta. TelraukitBs.

2 po 5 K kamb tr 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek ntaujas. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu Gra
žiame Maruuette pke. $52,000.

7 kamb. mūr bungalow. Gražiai iš 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mfir 
garažas. Gage pke $11.000.

S kamb. mfir. rezidencija. 'Vi to- 
nlos. šiluma gazu Garažas. 4?Platuv 
sklypas Maranette pke. $16,600.

NERIS REAL
<5921 South Western Avenut

Mūr. 2x5. Gage p. Garažas. Gazo 
šild. $24,800.

Med. 0 kamb. 2 vonios, rūsys, ga
ražas. 72——Western. $14,500.

Med. 2x4. Rūsys. Priedo tuščias 
sklypas. M. p. $22,900.

Med. 5 kamb. 37*4 P- sklypas. 71 
ir Western. Tik $8,000.

Tai. 471.0321

M®d. 2x5. Br. p. 3 mieg. kiekvie
nam. $16,500.

Mūr. 2x6. Butas rūsy. Naujai 
611d. Naujas garažas. M p. $31,800

Med. 1% a. 8 kamb. Rūsys. 71 —. 
Campbell.. $14,000.

Med. IH a. 2 butai. M. p. Rūsys. 
Gazo šlld. Garažas. $16.600.

KAIRYS REAL ESTATE
2643 West 5» Str.. Tel. HE 6-5151 arba HE 6-5161

HELP WANTED — MOTERYS

CLERK TYPIST
Claim Department has openings in 
pleasant Loop Office.

SALARY OPEN 
WTTH MERIT INCREASES 

PERMANENT 
FRINGE BENEFITS 

Tel, HA 7-9415 — Mrs. Torkelson

SECURITY INSURANCE GROUP 
175 W. Jackson, Chicago, III.

Room A-615

MECHANICS
Heavy eųuipanent mechanics wlth 

Diesel experience. 
Excellent pay and steady work. 

Exeellent fringe benefits. 
South East Area.

CALL

Tei. - RE 1-9213
FROM 9 TO 5 MONDAY 

THRU SATURDAY

SECURITY

G U A R D S
FREIGHT EXPERIENCF. 

HELPFUL.
Chicago & Western suburba.

Phone 626-5034

Platinkite “Draugę”.
Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTED - VYRAI

WHY TRAVEL? WORK CLOSE TO HOME!

Full time only. Permanent Day shift 8 A. M. to 4:30 P.M. 
Ekgerienced ONLY. Afteruoon shift 4:30 P.M. to 1 A.M

* PRESS BRAKE OPERATORS * PAINT SPRAYERS
* SPOTWELDERS * GRINDERS

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

READY METAL MFG. COMPANY
4320 S. KNOX AVENUE TEL. RE 6-51S1

EKCELLENT OPENINGS FOR

ENGINEERS
PROGRAMMERS 

SYSTEM ANALYSTS O
PERMANENT POSITIONS 

TOP WACES AND FRINGE BENEFITS

RUSH RESUME IN CONFIDENCE TO:
P. O. BOK 218' /L w pLi-Lfi O f y '

VARNER AND ASSOCIATES
-------- --- - LAS CRUCES, NEW MEXIOO 88001

BAISUSIS BIRŽELIS
t* K ANAS J. NAUMIESTIAKIK

Try» augštos kokybės vaidlnhnal dramos Ir literatfiroa tinovul.

A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “Siaurės pa
švaistė”. kari vaizduoja fiv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėtų 
tapti rieun iš geriausių šios rūšie*, veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai Ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiui, ant specialaus popiečio išleista didelio formato knyga su 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka įvairioms dovanoms. 238 poslapių, 
kaina dol. 3,50.

Užaakymas siųskite-

DRAUGAS
4545 W. 63rd. Street Chicago. III. 60629.

DĖMESIO!

71 ir Talman. Mūr. 4 kamb. Ir 2 
patalpos oflsama arba bizniams. Tik 
$16,600.

Prie fl» ir Campbell. Med. 1 % a. 2 
butai, 6 Ir 4 kamb. $16,900.

Prie 71 ir Maplewuxxl. Med. 2 bu
tai — 6 Ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,600.

Medinis a butai, 6 ir 4 kamb., pi
gus. $12.900.

VAINA REALTY
2617 W. 71st Street _ RE 7-9515

0000004- ooo<x>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

JEIGU JUMS REIKIA 
GRA2IŲ VIZITINIU KORTELIU,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus au pinigais siųskite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Member of M L.8.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main offIce 5727 W. Oermak, Cicero, BĮ., Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti | mūsų Įstaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.
•^00000000<w»4-ir>oo<wvvoo<><K>00000000000000-00000-0ooooooooo

Pasin.'iuilnkih' Draugo ..fl»«ifiod“ skvriiimi

HELP WANTED MOTERYS

W I C O
NEW DIVISION

0F, MĄJESTIC DISTRIBUTORS NUBOS

— TYPISTS — STĖNOS
r —FILE CLERKS ,

— CUSTOMĖR CORRESPONDĖNTS
FULL TIME PERMANENT POSITIONS 

ARE AVAILABLE NQW. APPLY:

MĄJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skokie Blvd. Skokie, Illinois

’Y

tal.su


A. A. KUN DR. VLADAS GORAS
Rugpiūčio 15, nuo pasikarto- zimiero Kolegijos auklėtiniu 

jusios širdies atakos, atostogau- baigė teologijos mokslą. Tais 
damas Rh,ode Island, Conn., pas pačiais metais, gruodžio 20 (sa- 
savo seserį, staiga mirė lxun. vo gipitadicnio dieną) įšventin- 
dr. Vladas Goras. Velionis buvo tas Liunigu Laterano Bazilikoje. 
56. metų amžiaus. Kadangi, anot jo, būti svetimoj

Iškilmingos pamaldos už vė- šaly — tai būti ne pabėgėliu, o 
lionį atlaikytos rugpiūčio 19 tremtiniu, kovojant už religinį 
Sopulingosios Dievo Motinos ir tautinį idealą, kiek tai įma- 
parapijos bažnyčioje, Kearny, romą. Gruodžio 21 d. atlaikė 
N. J. Mišias koncelebravo vietos pirmąsias iškilmingas Mišias 
klebonas D. Pocius, svečiai ku- Romos katakombose. Tremtinio 
nigai — dr. Z. Smilga, A.
Rupšys. Vėlionies palaikai palai
doti šv. Kryžiaus kapinėse (Ho-

primicijos katakombose.
Tąja primicijų dvasia jis vis

labiau reiškėsi, būdamas visa- 
ly Cross), maždaug trys my- da tiesus, atviras ir nuoširdus
lios nuo Kearny, N. J. kiekvieno asmens, ypač vargs-

Brangios atminties velionis tančiojo .nedalioj esančiojo at
gimė Suvalkų mieste. Civilinę žvilgiu, 
teisę bąigė Kauno Universitete; ,• . . , .. .
kuri taiki teisėjo pareigas ėjo PMkptimuoju laiku velionis 
Vilniuje. Karinę tarnybą baigė talkinulsavo Sv. Kazimiero pa-
Lietuvoje karininko laipsniu: Haven- Conn-
1939 laikinai buvo paskirtas vokiečių, rusų ir praneų-
pirmame pulke, pirmosios batc. kalbas' Xavier High Sehool 
rijos vado pareigomis; vėliau ™"’<> ^^sneje mokykloje, 
skiriamas ten pat (Panevėžyje) Pfklausaneioje ‘mokytojų bro- 
vyresniuoju baterijos karinin
ku. Bolševikams užėjus iš ka
riuomenės atleistas. Amerikon 
atvyko 1949. Filosofiją ir teolo
giją jau buvo studijavęs Vil
niaus akademinėje kunigu se
minarijoje, Tuebingeno uni
versitete., Pabuvęs Amerikoje 
porą metų, 1951 išskrido Ro
mon; 1952 m., būdamas Šv. Ka-

Baisūs potvyniai Indijoje padarė didžiulius nuostolius. Atvaizde matome nuneštą 1500 pėdų ilgio tiltą. 
Vien tik Gujarat valstijoje žuvo 1500 žmonių. Nuostoliai siekia milijonus.
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A. -J- A.
DR. VIKTORUI JASAIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai ELENAI, vaikams, 
broliui ir giminėms.

Garoliai, Juodeikos, Kailius, 
Mendeikos.

Portland, Oregon

lių” kongregacijai, Middletown, 
Conn.

N,e visikas žmoguje miršta.

žienė, B. Tamulienė, B. Sužiedė- 
dol.: A. Kuodytė iir M. Balčiū
ne. Mažesnėmis Sumomis: Vir- 
mauskienė, Buivydai, Valeckai, 
Petkelienė, Eivienė, Jarmalavi-

gyvuoja

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitiea 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600Jurkšta's.

Visų sutartinis darbas ir 
aukotojų dosni širdis tą die
ną, Putnamo seselėms per Bro
cktono rėmėjų skyrių, įteikė 
384 dol. 30 centų. Ačiū!

Brccktoniečiams buvo malo
nu, kad Ž5-jąi Mergaičių sto
vyklai vadovavo (broektonietė) 
seselė. Užtai jos mamytė nuo sa
vęs Motinėlei Aloyzai iir jai į- 
teikė — stovyklos sidabrinio ju 
biiiejaus proga —- jubiliejinį

tortą su įrašu “Lai 
mergaičių stovykla!”

KURSAI ISLAMUI 
PAŽINTI

Trijų savaičių kursai, skiria
mi temai “Islamas ir krikščio
nybė’ netrukus bus pravesti 
Libano valstybėje. Juos ves ka
talikai, protestantai, stačiati
kiai ir mahometonai. Kursams 
organizuoti iniciatyvos ėmėsi 
vienas protestantų pastorius.

Ne viską mirtis nusineša. Ir I čienė, Peldžienė, Eikinienė, šu- 
patys palaikai kapams prjklau- kienė, Jurkevičienė, Veličkienė, 
so tik laikinai, o ne amžinai. Urbienė, Mazgelienė, Tamošai

tienė, Šaulienė, J. Puidokas, F. 
Miškinienė, M. Jazukevičienė, 
Mariją Tamulevičienė, Plonie- 
nė, Šmitįepė, Kilkienė, Ona Čiu 
žienė, Balsevičienė, Petkienė, 
Bašl^aųskienė.
Fanfus dovanas aukojo: M.ere- 
ckienė, Juozėnienė, Lankutienė 
Savickienė, Kašėtaitė, Marija 
Bartkienė, Gureckienė, krautu
vininkas Dugis, Sandaros klu
bas.

Kiekvienam velioniui tai esmin
ga. Juo labiau tokiems, kaip 
a. a. Ikun. Vladui, giliai prasmin
ga. Tėv. Tomas žiūraitis, OP.,

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Tel. GR 6-2345-6 
Tel. TŲ 3-2108-09

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waukegan, III.

H«MW P' ~sriw.T:i (“į

, ĮVYKS GEGUŽINĖ
. L.B. trijų apylinkių valdy

bos rugpiūčio 25 dieną dr. R. 
ir K. Giniočių sodyboje, Wau- 
kegąn, 2621 No. Šheridan Rd., 
rengia nuotaikingą gegužinę. 
Tenka pažymėti, kad šioje ge
gužinėje bus pagerbti tautinių 
šokių grupės “Bijūnas” vado
vas St. Milašius .ir,įšokėjai — 
Kenosha, Racine ir Waukegan 
kolonijų jaunimas.

Esant blogam orui gegužinė 
įvyks lietuvių auditorijoje Lin
coln ir 9-tos gatvės kampas, 
Waukegan, III. Gegužinės pra
džia 11 vai. ir tęsis ligi vėly
vo yakaro. Laukiama daug sve
čių iš apylinkės kolonijų.

WAUKEGANIŠKIAI PAVI
LIOJO KENOSHIŠKES

Algirdas Juozaš *%llterią rug
piūčio 3 d. sumainė aukso žie
dus su Jadvyga Milašiūte Šv. 
Petro bažnyčioje, Kenosha, 
Wisc. Jų sutuoktuves, šv. Mi
šių metu, palaimino kun. Juršė
nas, jaunosios giminaitis, šv. 
mišių metu giedojo solistė Jani 
na ŠaJnienė. Jaunuosius prie ai 
toriaus palydėjo keturios poros 
palydos. Vestuvių puota, gro
jant puikiam orkestrui, įvyko 
ŠyVl Morkaus svetainėje. Svečių 
buvo arti, trijų šimtų.

Ąntręji pora: Ričardas Kru- 
žikąs ir Teresė Milašiūtė auk
so žiedus sumainys rugsėjo 7 
d. toje pat bažnyčioje. Vestu
vių puota taip pat įvyks Šv. 
Morkaus sveainėje/ Tenka pa-

sakyti, kad abi jaųnąvedžių po
ros priklausė tautinių šokių 
grupei “Bijūnas’’ ir joję uoliai 
reįškjėsį. Kenosha ir Waukegan 
kolonijų lietuviai sveikina nąu 
jas lietuviškas šeimas ir joms 
linki sėkmės jų šeimyniniame 
gyvenime .ir tikisi, jog ir atei
ty, kaip ligi šiol, jos nepasi
trauks iš lietuviškų darbų ba
ro. Laiipinga Milašių šeima jąu 
ruošia trečias vestuves šiais 
metais, o gal dar ir ne pasku
tines.

Brockton, Mass.

PUTNAMO SESELIŲ SUSI
ARTINIMO ŠVENTĖJE

Brocktonie.čiai ne tik dalyva
vo Mergaičių 25-os stovyklos 
užbaįgtuvių šventėje, bet ir 
nuoširdžiai įsijungė darban.

Brocktono Rėmėjai įruošė ka 
vinę, o visi jautrūs rėmė jų 
darbą. Brocktonietės — E. Ri- 
bokienė, Vida Sužiedėlienė, S. 
Juozėnienė, E. Baronienė, B. 
Bolmantienė, K. Keblinskienė, 
B. Stundžienė, Viščinienė, Deg- 
snienė, Otilija Beržinskienė, M. 
Jurkštienė, Monika Burbienė, 
Ona Venčkauskienė, Ramanau
skienė, činčienė, Gofensienė, 
Janonienė, Cepkauskinė kepė py 
ragus, kurie buvo išparduoti 
Putname. Ypač dosnūs buvo ke 
pėjas Kilkus iš Brockton ir Ona 
Orentienė.

Kurie negalėjo iškepti pyra
gų, aukojo seselėms pinigais: 
Po 5 dol. davė: J. Monkus, Ko- 
pūstaitė, B. Ludonienė, B. Mei- 
žienė, B. Hamulienė, B. Sužiedė

“Lietuviškai kavinei” vado
vavo — Putnaroo Seselių Rė
mėjų pirmininkė Brocktone — 
Elzbieta Ribokienė, dovanas 
tvąrkė — K. Keblinskienė, Ka
vinėje pagelbėjo L. Linas Baš- 
kauskas, M. Jurkštienė, J. Ba
ranauskienė, S. Juozėnienė, A. 
Sužiedėlienė ir Ir. Eivienė. Dar 
padėjo: Pr. Keblinskas, K. Keb 
iinskienė, B. Meižienė, S. Juo
zėnienė, J. Baranauskienė ir A.
I' "i ——. ............ m,

BARBORA PRAŠČIUS
PRAST

Gyveno OsceoJa, Indiana. 
Anksčiau gyveno Ghicagoje.

MLrč rugp. 20. d.. 1 968. su
laukus 81 m. amžiaus.

Q1m6 Lietuvoje. Amerikoje 
ifgy venio 62 m. .

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys: Estelln, žentas Jur
gis Angelus, ir Violeta, žentas 
Antanas Kteplions gyv. ldiva, 
sūnus Charles Prast, marti A da
lino gyv. Oseooila, Indiana. 6 
anūkai, 16 proanūki; ir kiti 
giminSs, draugai ii- pužistaml.

Kūnas našarvotas Vance 
kopi., 1424 S. 50,th Avė., Ci
cero. LaidottUvSs įvyks penkt., 
rugp. 23 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Anta
no parapijos bažnyčia, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv Kazimiero kapin.

NuoSirdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ii- pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, ženfai,
arnikai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Jeon 
Vance. Tel. OL 2-5245.

A. A.
DR. VINCUI PALIOKUI mirus, 

velionies šeimai, broliui DR. BALIUI PALIOKUI, 
brolienei EMILIJAI PALIOKIENEI ir jų šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

Mečys ir Faustina MackeviČiai

s, A. -j- A.
ZIGMUI BAKAIČIUI mirus,

jo žmonai ONAI su šeima ir KUN. F. GURECKUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Norman ir Sofija Bursteinai

1

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Koplyčios:
Avenue

- YArds 7-1741-2 
Avenue
0440 ir U 3 - 9852

Trys Moderniškos
4605 - 07 South Hermitage

Telefonas —
4330 - 34 South California

Telefonai: LA 3 -

GUŽAUSKŲ BEVERLT HILLS GĖLINYČIA
Geriausios Kėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir Papuošimų-
2443 West 63rd St., Chicago, III.

Telef. PKospect 8-0833 — PKospect 8-0834

>likonu konvencija baigėsi; rugp. 25 d. Chicagoje prasidės demokratų konvencija Chicagosi amfi- 
-kur 8UvažiuS»-»tstovai, intensyviai vyksta pa ruošiamieji darbai.

■e

A. A.

MAGDALENA LUCKUS
Gyveno 6719 S. Rockwell st„ Chicago, III.

Mirė rugp. 20 d., 1968, 6 vai. ryto, sulaukus 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr., Gudelių par. 

Amerikoje išgyveno 65 .metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Helen, Mellas, žentas 
John, ir Josephine Katch, žentas Benedict, 2 anūkai Ėleanor Za- 
polis ir James Katch, ir 3 proanūkai, sesuo Helen Kazei ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 Węst 69 
Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpiūčio 23 d. iš, koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos, Gimimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. Prašome nesiųsti 
gėlių.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Lackavvicz ir Sūnūs. Tel, RE 7-1213.

Giliame skausme pranešu giminėms ir pažįstamiems', 
kad po ilgos ligoę, sulaukęs 83 m. amžiaus, rugpiūčio 11 d. 
Clevelande mirė mano mylimas vyras, atsargos kapitonas

LIUCIJONAS VITKAUSKAS
ilgametis Alytaus gimnazijos fizikos - matematikos moky
tojas.

Giliai liūdinti žmona Marija Vitkauskienė-Jarulytė, 
Cleveland, Ohio.

A

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO< 
M R. NELSON*

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams zlanų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef, — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-J213

Tel. VIrginia 7-66722814 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.__________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ,__________ Tel, YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS “
3354 S. HALSTED STREET_______________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S MICHIGAN AVĖ,__________ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 - 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel, OLympię 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2S2320

Perskaitę Brangų, duokite kitiems pasiskaityti.
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x Lietuvis kunigas į Aliaską.
Lietuvis kun. Richard Saudis. 
išvyksta pastoraciniam darbui 
į VVrangel (Juneau) vyskupiją, 
Aliaskoje.

x Pov. Dirkis, Alvudo vaka
rojimo metu rugpiūčio 24 d. 7 
v.v. Marąuette prk. kalbės: te
ma “Kuo buvo brangus Lietu
vai Antanas Olis”, o 8 v. v. prie 
Dariaus ir Girėno paminklo Al
vudo vaikučiams pagerbus did
vyrius, pasakys kaloą: “Kokios 
nuotaikos buvo Kaune 16—17 d. 
naktį 1933 m”.

X Uršulė Rastenienė, 375i 
W. 112 Place, plačiai žinoma 
visuomenės veikėja ir stambi 
gerų darbų rėmėja, visą mėne
sį linksmai praleidus atostogas, 
grįžo namo ir čia ištiko ją ne
laimė, gaminant pusryčius karš
iais taukais nusiplikė ranką, tu
rėjo kreiptis į Little Co. of 
Mary ligoninę pagelbos. Dabar 
gydosi namuose.

x “Abendpost” JAV vokiečių 
laikraštis rugpiūčio 19 d. laido
je įsidėjo dail. Mik. Ivanausko 
kūrinį Lietuvos vytį, pažymėda
mas, kad tai liepsnos tapyba, ku 
rios paroda ruošiama 24-26 rug
piūčio Cicero Roosevelto mokyk
loj.

X I. Valauskienė po sunkios 
automobilio katastrofos tris sa
vaites išgulėjusi ligoninėje Ten- 
nessee valstijoje, baigė sveikti 
sugrįžusį į Chicagą. Jau galėjo 
su savo vyru drauge aplankyti 
ir “Draugo” įstaigą. Papasako- 

' jo, kad būdama ligoninėje paty- 
!rė nuostabiai daug nuoširdumo 
j iš visai nepažįstamų amerikie
čių. Atėjo jos lankyti pora dva- 
sininkų, kuriems reiškiant užuo
jautą, ji priminė, kad jos kan- 

j čios yra mažos, palyginus su 
kančiomis, kurias turi palkelti 
Lietuvos žmonės okupacijoje. 
iTas palenkė juos daugiau su
rinkti žinių apie Lietuvą. Jie 
papasakojo savo žmonėms, pa
rašė biuletenyje ir tada mūsų 
lietuvę pradėjo lankyti daugy
bė žmonių, moksleivių, nešdami 
jai dovanas, siųsdami korteles 
su visos klasės mokinių para
šais. Jos pasa’kojimą apie Lie
tuvą įrašė į juostelę ir paskiau 
panaudojo žmonių susirinki
muose bei per radiją. Buvo atė
jęs “South Pittsburg” laikraščio 
korespondentas, kuris istoriją 
apie jos nelaimę ir apie Lietu
vą išspausdino pirmame dien
raščio puslapyje, įdėdamas ir 
mūsų lietuvės paveikslą net per 
tris skiltis, o straipsnyje dau
giau cituodamas ištraukas iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės.

x J. Jakubauskas, žinomas 
Chicagos vienas senųjų visuome 
nininkų, parašęs apie senuosius 
sportininkus knygą, šiuo metu 
keliauja ir aplankė New Yorką, 
Philadelphia, Bostoną ir kitus 
miestus. Taip pat lankysis pas 
savo seną pažįstamą, buvusį pa
saulio bokso meisterį Juozą 
Šarkį.

X Sendraugių Vyčių kp. ge
gužinė rugpiūčio 18 d. Vyčių dar 
že pavyko. Numatyta programa 
praėjo sklandžiai ir su dideliu 
pasisekimu dovanų paskirsty
mas, kurį gražiai pravedė Sa- 
mienė, o bingo žaidimus Saka- 
lienė. Gegužinėje buvo svečių 
i'š pietų Amerikos ir iš kitur.

X J. žadeikis, ateitininkų 
sendraugių centro valdybos iž
dininkas, jau kelinti metai iš 
eilės parūpina (knygų premijoms 
jaun. ir vyr. moksleivių sto
vykloms Dainavoje. Už tai jam 
yra dėkinga moksleivių ateiti
ninkų centro valdyba, stovyklų 
vadovybės ir jauni stovyklauto
jai.

X Petronėlė Zakaraitė, pla
čiai žinoma Brighton Par*k vei
kėja, buvo sunkiai susižeidusi 
koją, išbuvo mėnesį ligoninėje 
ir gulėjo namuose apie 6 mėne
sius. Dabar pradėjo vaikštinėti 
ir dalyvauti visuomeniniuos pa
rengimuos ir lanko ligonius. Pa
žįstami džiaugiasi P. Zakaraitės 
pasveikimu.

X Frank Savickio, kandida
tuojančio į Illinois seimą, per
rinkimui sudaromas komitetas, 
kurio pirmasis susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, rugpiūčio 
23 d., 8 v. v. 3752 W. 69 PI.

X Antanas J. Valukas, Lie
tuvių amerikiečių advokatų d- 
jos valdybos narys, lapkričio 5 
d. kandidatuos respublikonų są
raše, siekiant apygardos teisė
jo posto. Valukas yra 48 m., 
gyv. 205 E. Palatine Rd., turįs 
savo advokato kabinetą Chica
gos miesto centre. A. Valukas 
De Paul universitete teisių 
mokslus baigė 1943 m.

X A. Tvero laikrodžių krau
tuvė yra paskyrusi porą vertin
gų dovanėlių Chicagos Lietuvių 
golfo klubo pirmenybių daly
viams. Varžybos įvyksta š. m. 
rugsėjo 8 d.

X Auna Paurazienė, Chica- 
gos veikėja, gavo liūdną žinią 
iš Detroito, Mich., kad jas se
sutė Magdalena Stankienė sun
kiai serga ir randasi ligoninėje.

X Tarptautinė diena V. Adam
kui. Rugpiūčio 30 d. 8 vai. vak. 
White Sox parke (35 St. prie 
Dan Ryan greitkelio) Europinį 
futbolą žais Chicagos profe- 
sion. komanda Mustangs su vie
na iš stipriausių komandų — 
San Diego. Į rungtynes pažadė
jo atvykti aukšti svečiai, etni
nės grupės išpildys savas pro
gramas, bus vėliavų paradas 
ir kt. Mustangs vadovybė suti
ko šią dieną skirti mūsų kandid. 
V. Adamkui. Lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti, pademons
truojant kitataučiams mūsų 
vieningumą ir stiprumą. Bilietai 
gaunami Lituanikos kl. patal
pose, 2622 W. 69 St. (sk.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas
Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai, 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai iv. skaičiavimo .mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E- Northport, N Y. 
11731. kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. AslQ

PAGERBĖ JADVYGĄ 
KUZMICKIENŲ

Town of Lake — rugpiūčio 
17 d. susirinko gražus ibūrelis 
sąjungiečių ir rėmėjų į savo il
gametės pirm. J. Kuzmickienės 
namus, 6728 iSlo. Artesian, kur ji 
jau antri metai kaip sunkiai 
serga ir niekur negali dėl ligos 
dalyvauti. Visos sąjungietės at
sinešė namie gamintų tortų ir 
gardumynų. Po vaišių pasipylė 
sveikinimai. Vakarą gabiai ve
dė žinoma veikėja A. Snarskie- 
nė. Kuzmickus sveikino 20 kuo
pos veikėjos M. Paukštienė ir 
P. Zakaraitė, 49 kuopos pirm.

I Pukelienė, J advygos marti J. 
Chepulis, A. Jeselškienė, O.

Connecticuto gub. John Dempsey įteikia 5 pavergtųjų tautų delegacijai išleistą proklamaciją. Lietuvius 
atstovavo LB Hartfordo apylinkės vicepirm. Alfonsas Dzikas (pirmas iš dešinės) ir Birutė Nenortienė, 
(antroji iš dešinės). Be lietuvių, dalyvavo lenkų, estų latvių ir ukrainiečių atstovai.

IŠ ART! IR TOL!

J. A. VALSTYBĖSE
_  Studentų ateitininkų vasa

ros stovykla prasidėjo šian
dien. Ji vyksta Pennsylvanijos 
kalnuos Lake Ariel stovyklavie
tėje, netoli Scrantono. .Stovyk
lauja 60 studentų. Stovykla tę
sis iki rugsėjo 1 d. Be įvairių 
simpoziumų atskiruose būre
liuose, stovykloje bus ir visa 
eilė išskirtinių paskaitų, meno 
bei literatūros vakarų ir kt. Šį 
šeštadienį (rugpiūčio 24 d.)
stovykloje įvyks lietuvių kame
rinės muzikos Ikoncertas, kurį 
atliks smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas ir pianistas Vytenis 
M. Vasyliūnas. Tą pačią dieną 
dail. V. Vizgirda aptars čionykš 
čių mūsų dailininkų kūrybą ir 
ypač kreips dėmesį į jaunosios 
dailininlkų kartos pastangas oku 
puotoje Lietuvoje, visa pailius
truodamas atatinkamomis skaid 
rėmis. Kitos savaitės pirmadie
nį ir antradienį stovykloje vie
šės kompoz. Darius Lapinskas, 
aptardamas moderniąją muziką 
ir įgrojimais juostose pade
monstruos Lietuvos jaunųjų 
kompozitorių kūrybą. Trečiadie
nį paskaitą skaitys mūsų jau
nas Amerikos universitetų prof. 
dr. Kęstutis Skrupskelis apie 
studento įsipareigojimus gyve
namajam kraštui ir Lietuvai. 
Ketvirtadienį ir penktadienį 
(rugpiūčio 29—30) stovyklą 
lankys rašytojas Algirdas 
Landsbergis, skaitydamas dvi 
paslkaitas: yieną apie šiandieni
nę Rytų Europos literatūrą ap
lamai ,o kitą apie religijos grį

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
Vaznienė, J. Vaznienė, J. Mari- 
nienė, E. Rhody, M. Petkunas, 
A. Kincinas, V. Bucnienė, S. 
Staukienė, Stumbrienė, Mikai- 
tienė, F. Martinkėnas, A. Mar- 
this, L. Sabonienė, L. Rasins- 
kas, Kamarauskas, M. Medeisis. 
Beneta Cicėnienė nuo visų susi
rinkusių įteikė gražią dovaną. 
Menkutė ir ligos suvarginta 
miela pirm. J. Kuzmickienė pro 
ašaras visoms dėkojo. Sąjungie
tės yra dėkingos pirm. J. Kuz
mickienės vyrui Jurgiui Kuz- 
midkiui už malonų priėmimą ir 
už vaišes. Visos linkėjo Jadvy
gai ir Jurgiui Kuzmickiams 
sveikatos ir kantrybės.

Sąjįuigietė

S. Bostono Lietuvių klubo elevatoriui įrengti komitetas, kuris mano savo 
darbą baigti ir naujas elevatorius bus jau lapkričio 15 d. Nuotraukoje 
pirm. S. Drevinsky, inž. E. Manomaitis, vicepirm. IL. Švelnis ir St. 
Grigannvičius, klubo vadovas ir elevatoriaus fondo lėšų koordinatorius.

žimą šiandieninėn Rytų Euro
pos literatūrom šeštadienį (rug
pjūčio 31) stovykloje įvyks me
tinis Studentų ateitininkų są
jungos suvažiavimas. Be čia su
minėtų stambmenų, stovykloje 
kasdien bus apsčiai ir įvairios 
pramoginės programos — links- 
mavakarių, bus atvežta ir svars 
tomoms temoms pritaikintos li
teratūros, patys studentai pra
ves savo kūrybos muzikinius ir 
literatūrinius vakarus, palydė
dami juos savais studijiniais 
aptarimais. Kartu su studentais 
stovyklaus ir Studentų ateitinin
kų sąjungos dvasios vadas kun. 
Kęstutis Trimakas, SJ, kuris 
vadovaus religinių pokalbių ei
gai ir penktadienį skaitys šios 
temos aktualią paskaitą.

— Dr. Domas Jasaitis per
gyveno širdies ataką po kurios 
sveiksta namuose. Daktaras tu
rėjo sunkų pergyvenimą, paty
ręs apie savo brolio chemiko 
Viktoro mirtį.

— Aldona Stempužienė San 
Diego simfonijos orkestro kon
certe susilaukė ovacijų ir labai 
palankios muzikinės kritikos. 
Operų ištraukų ir arijų koncer
te ii dainavo drauge su Metro
politan operos bosu—.baritonu 
Louis Sgarro, prisimintinu iš 
jo pasirodymo Samuelio Barbe-

“Gintaro” vasarvietėje vasarojančių svečių dalis.

CHICAGOS ŽINIOS
BUS AUTOBUSŲ STREIKAS

Apie 4,000 negrų CTA auto
busų vairuotojų, susiorganizavę 
savo sąjungą, nutarė rugp. 25 
d. pradėti streiką, dieną prieš 
prasidėsiant demokratų prezi
dentinei konvencijai.

KALĖDINIO ŽENKLO 
KONKURSAS

Chicagos ir Cook apskrities 
džiovos institutas paskelbė kon
kursą 1970 m. kalėdinio ženkle
lio piešimui. Premija už geriau
sią piešinį bus $300 ir laimingas 
piešinys pateks į tautinį kon
kursą, kur premija bus $1,000. 
Piešinius reikia įteikti iki rūgs. 
3 d. Informacijos gaunamos iš 
Tubereulosis Institute, 1440 W. 
Washington, Chicago 60607.

ATSIDARĖ PAPLŪDIMIAI
Vakar vėl atidaryti visi Chi

cagos paežerio paplūdimiai, ku
rie sekmadienį buvo uždaryti 
dėl į ežerą po audros išleistų 
iš sanitarinio distrikto Ikanaliza- 
cijos srutų. Srutos vėjo išnešio- 

itos ir išsisklaidžiusios jau nesu

rio operos Antonijus ir Kleo
patra premjeroje naujuose Me
tropolitan operos rūmuose. 
“The San Diego Union” kritikas 
rugpiūčio 10 d. laidoj rašo: 
“Koncerto iškiliausi momentai 
buvo Aldonos Stempužienės pa
dainuotosios arijos “MonCoeur” 
iš Saint-Saens operos Samsonas 
ir Dalila ir “O don fatale” iš 
Verdi operos Don Carlos. Jos 
balsas buvo šiltas ir spalvomis 
žėruojantis.” Solistė .grįžusi į 
Clevelandą, ruošiasi koncertų 
kelionei į Pietų Ameriką.

DID. BRITANIJOJ
— L. Pūro pastangomis su

ruoštas kultūros būrelio spau
dos pobūvis, taip pat turėjo ge
rą pasisekimą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Lietuvių reemigrantų, grį

žusių iš Pietų Amerikos kraš
tų, susitikimas įvytko prie Kau
no marių. Dalyvavę 230 asme
nų. Buvo pasidalinta mintimis 
ir, Pietų Amerikos papročiu, 
kepamas tradicinis kepsnys — 
asado.

— Klaipėdos laivų (buv. Din- 
denau) statyklos pastatė ir į 
vandenį nuleido didelį žvejybos 
tralerį — šaldytuvą (laivą), 
skirtą Estijos žvejybos reika
lams.

Kai audros siaučia ežero pakrantė
se ir vėsu, “Draugo” bendradarbis 
Jurgis Janušaitis tada šaukiasi 
mūzų Gintaro vasarvietės ramia
me gamtos kampelyje.

“Gintaro” aikštelę nėbesusirin- 
ko keletas šimtų vasarotojų 
pagyventi laužo nuotaikomis.

Tačiau vasarotojai nepabūgo 
audros. Nutarta vakaroti. “Gin
taro” vasarvietės svečiai ir 
Union Pier nuolatinių gyvento
jų gausus būrys susimeta į rąs 
tinį namą. Ir čia randama iš
eitis. Laužavedys apgailestauja 
ištikusią nesėkmę, prisimena 
Dievo rykštę už “vasarotojų 
griekus” ir skelbia “Talentų 
vakarą” vietoje įprasto laužo, 
nors šiame vakare bus išpildo
ma laužui skirta programa. 

Vakarojimas pradedamas Rū-

daro pavojaus apsirgti tifusu ar 
cholera.
DIPLOMATINIS KORPUSAS 

KONVENCIJOJE
Demokratų tautinis komite

tas pakvietė visą Washingtone 
esantį diplomatinį korpusą būti 
konvencijos svečiais. Kitos sa
vaitės trečiadienį diplomatams 
rengiama vakarienė Sheraton- 
Blaėkstone viešbutyje.

KARIUOMENĖ UŽSAKĖ 
AUTOBUSŲ

Penktos kariuomenės štabas 
iš Fort Sheridan užsakė 100 
CTA autobusų, kurie gali būti 
reikalingi tuo atveju, jei iš 
Texas bus atskridinti 7,500 ka
reivių tvarkos palaikymui de
mokratų konvencijos metu.

SIŪLO $1,000 ATLYGINIMO
Waukegan radijo stoties WK- 

RS pareigūnai siūlo $1,000 už 
informacijas kas iš stoties pa
talpų pavogė daugiau $20,000 
vertės komunikacijos įrengimų 
ir kitų reikmenų.

1,500 GRĮŽO Į SALDAINIŲ 
FABRIKĄ

Apie 1,500 darbininkų, po 25 
dienų streiko, grįžo atgal į dar
bą Curtis Candy kompanijos 
fabrikuosna Chicagoje ir Frank 
lin Palike. Tačiau derybos dėl 
algos pakėlimo ir kitų skundų 
išsprendimo prasidės tiktai gruo 
džio 1 d.

, AUDRINGA NAKTIS IR ATSISVEIKINI
MO VAKARAS GINTARO VASARVIETĖJ

Praėjusio penktadienio diene
lė išskirtinai buvo maloni ir 
giedri. Vasarotojai nuo anksty
vo ryto poilsiavo paplūdimyje, 
jaunimas krėtė išdaigas išdykau 
jančių bangų sukūriuose.

— 'Gal paskutinės tokios mie
los vasaros dienos. O ši tai Die
vo dovanota — beveik -choru 

į pragysdavo paplūdimio gyven- 
I tojai.

Pakrante “Gintaro” jachta 
praplaukė su žinia, skelbiančia, 
kad ir šiandien visas Union Pier, 
nuo Ventos, Jūratės, Dimgailų, 
Žemaitijos kaimelio iki Rūtos, 
Eglės ir Mildos renkasi trečia
jam šių metų tradiciniam lau
žui. O šios pramogos, atrodo, 
vasarotojai laukia.

Bet šį kartą deja laužas ne
suliepsnojo. Saulutei slenkant 
vakarop, iš rytų šalelės kilo 
tamsūs debesėliai. Ir taip stai
ga, kad dalis vasarotojų nesu
skubo pabėgti iš ežero pakran
čių. Ežero veidas pasikeitė. Su
bangavo, sudejavo šis nenuora
ma ir į krantą ėmė Skubėti kal
nai bangų, žilomis viršūnėmis. 
Ėmė stūgauti vėjas ir vėl linko 
pakrančių puošmenos — žalu
mynai ir virpėjo daug audrų 
praleidę krantinėse išbėgę šim
tamečiai ąžuolai. Dangus apte
mo, horizonte žybčiojo pikti žai
bai ir trenkė perkūnas. Atėjo 
audringoji .neramioji naktis. Į

tos Gasiūnaitės, 8 metų, iš New
Yorko akordeonu grojamomis 
melodijomis.

Jurgis Janušaitis svečius nu
veda į šios vasarvietės nuoty
kių, gyvenimo, ir išgyvenimų 
juokingąjį pasaulį, kuris atsi
spindi “Ešerio Uodegoje’ Nr. 
10-tame. “Ešerio Uodega”, tai 
šios vasarvietės juokų oficiozas, 
į pasaulį išplaukęs prieš ketve
rius metus, kurio pirmąjį Nr. 
suredagavo nuolatinis “Ginta
ro” svečias, mūsų mielas humo
ristas Albinas Valentinas drau
ge su šių eilučių autorium. Šį 
leidinėlį sklaidant čia randi šios 
vasarvietės kelių metų gyveni
mo vaizdą, sutinki žmones ir jų 
pomėgius išskaitai “Ešerio Uo
degos” puslapiuose. Tai savo
tiška kronika.

Šiame “Talentų vakare” ypa
tingai gražiai pasirodo mums 
visiems gerai pažįstama solistė 
Vanda iStanlkienė, paberdama 
kaip iš rago gausybę juoko ir 
nuotaikingomis meliodijomis pa 
dainuoja “Atsisveikinimo” pos
mus. Išprovokuojamas ir “Bū
kim Geruoju”. Tai Kazys Kli- 
nauskas iš Cicero. Puikus inter
pretatorius mūsų žymaus humo
risto Antano Gustaičio kūry
bos. Jo deklamuoti eilėraščiai 
linksmai nuteikė svečius. Gra
žios savos kūrybos pluoštelį pa
skaitė ir Vincas Kuliešius.

“Oficialioji Talentų Vakaro” 
programa buvo paruošta tikrai 
gerai ir vasarotojams suteikė 
malonią valandėlę pramogos ir 
linksmai nuteikė nakčiai, kuri 
tikrai buvo audringa ir daug 
(kam kėlė rūpesčių, nes iki vi- 
durnaktų iš Chicagos telefonu 
ateidavo žinios, kad Chicaga 
skęsta potvyniuose ir rūsiai pri
pildyti iki lubų vandens.

Po programos ponai Karaičiai 
vakaro dalyvius pavaišino gaiva 
ir iki vėlumos dar skambėjo 
lietuviškų dainų posmai.

Tenka prisiminti ir Algį Gri
gaitį, šaunų fotografą — me
nininką. Jis šeštadienį ir sekma
dienį vasarotojams parodė skaid 
rėmis gražiąsias krašto vietas, 
stabtelėjo ir “Gintaro” vasar
vietėje ir parodė, kaip gražiai 
ji atrodo meniškoje nuotrauko
je. Buvo įdomu pagyventi ir a. 
a. poeto Mackaus gyvenimo aki
mirkomis ir pasigėrėti jo kūry
bos žodžiu, kurį perdavė Vėžys. 
Žodis, atremtas į foto vaizdus, 
vaizduojančius išgyvenimus ir 
muzika atskleidė vieną gyveni
mo dramą ir mirtį, kurią įamži
no poetas Mackus savoje kūry
boje.

Ir kai vakaro tamsoje dras
kėsi vėjai, blaškėsi neramus 
Michiganas, vasarotojai žvelgė 
į tamsią naiktį vildamiesi, kad 
rytojus jiems atneš vėl giedrią 
dienelę.

Vasara skuba. Baigsis greit 
malonios dienos. Sugrįš kasdie
nybė, tik širdyje daugelis prisi
mins dienas, praleistas “Ginta
ro” vasarvietėje, kurioje buvo 
išgyventa tiek daug gražių ir 
džiugių valandų. Sugrįšime se
kančiais metais.

Jurgis Janušaitis

Antano Olio 10 m. mirties
MINĖJIMO AKADEMIJA

ĮVYKS RUGPIŪČIO MEN. 24 D. 8 VAL. VAKARO 
JAUNIMO CENTRO DIDŽIOJOJ SALĖJ.

Rengia Amerikos Lietuvių Taut. S-gos Chicagos 
skyr. Atsiminimus apie didįjį mūsų lietuvį patieks 
adv. Antanas Lapinskas.

Meninei programai vadovaus komp. Darius La
pinskas. Dainuos Margučio radijo dainų konkurse 
pirmą premiją laimėjusi Dalia Zakaraitė iš Rock- 
ford. Įėjimas nemokamas.

Plačioji visuomenė maloniai kviečiama akade
mijoje gausiai dalyvauti.

VALDYBA




